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Шановні колеги! 
 

Запорізька область є не лише важливим народногосподарським 
комплексом України, але й посідає одне з перших місць за проблемами стану 
навколишнього природного середовища. Сучасна екологічна ситуація в області 
характеризується як складна, спостерігається зростання кількості аварій та їх 
поширення до рівня катастроф. 

У подібних умовах особливого значення набуває ставлення до означених 
проблем влади, підприємств, широких верств населення й, особливо, науковців, 
позиція яких часто стає вирішальною. Тому проведення конференцій 
міжнародного рівня щодо сучасних проблем біології, екології та хімії в 
Запорізькому регіоні зі значним техногенним навантаженням є своєчасним та 
набуває не аби якої актуальності. 

Особливо хотілося б відзначити, що останнім часом місцева влада активно 
переймається проблемами стану навколишнього природного середовища – 
створюються та втілюються в життя спеціальні програми для подолання 
кризового становища, спрямовуються сили на переобладнання підприємств 
регіону, відновлення природних екосистем тощо. Не стоїть осторонь і 
Запорізький національний університет, який має потужні кадрові та 
матеріально-технічні ресурси з природничих наук. Викладачі біологічного 
факультету ведуть велику просвітницьку діяльність, беруть активну участь у 
створенні підручників для шкіл з нового предмету «Екологія рідного краю», 
здійснюють місцеві та міжнародні наукові проекти щодо вирішення сучасних 
наріжних питань екології. 

В 2007 році в Запорізькому національному університеті за підтримки 
обласної держадміністрації для підвищення ефективності науково-дослідної, 
навчальної діяльності та об’єднання зусиль науковців та виробництва було 
вирішено створити навчально-науково-виробничий центр «Екологія».  
 
Ректор 
Запорізького національного університету 
професор, доктор історичних наук, 
кандидат юридичних наук С. М. Тимченко 



 4

Вітаю Вас, шановні учасники конференції! 

З кожним роком все більше загострюється проблема виживання людства в 
умовах зростаючого дефіциту природних ресурсів, зниження біологічного та 
ландшафтного різноманіття. Збільшення безсистемного техногенного впливу 
людини на навколишнє середовище призвело до суттєвого перетворення 
останнього. Зараз вже майже не залишилось жодного природного ландшафту, 
не перетвореного у тому чи іншому ступені людською діяльністю. В цілому 
збереглося близько 30 % природної рослинності, яка знаходиться на різних 
стадіях трансформації. Особливу турботу також викликає стан генофонду 
рідких та зникаючих видів тварин і рослин. 

Взаємодія суспільства і природи здійснюється під час 
природокористування, яке є сукупністю усіх форм експлуатації природно-
ресурсного комплексу та екологічного потенціалу, а також заходів щодо його 
збереження. До середини XX століття основним критерієм господарчої 
діяльності людини було отримання максимальних благ при найменших 
витратах. Тобто, ведучим принципом відношення суспільства до природи 
вважався принцип «підкорення» останньої. 

Сьогодні вже помітними стають результат екологічної роботи, яка 
здійснюється останніми роками як в Запорізькій області, так і в Україні в 
цілому. Нажаль позитивні тенденції розвиваються не так швидко, як ми 
сподівалися, але треба розуміти, що відновлення навколишнього середовища - 
це кропітка і важка щоденна праця тисяч людей, вчених і винахідників, владних 
структур, промислових підприємств. 

Приємно відзначити і той факт, що останнім часом активізувалась 
громадськість регіону щодо вирішення питань охорони довкілля. Ширшає коло 
людей, які визнають особисту відповідальність за стан навколишнього 
середовища і бажають змінити його на краще. При цьому особливого значення 
набуває активна позиція науковців та фахівців з питань охорони довкілля, які 
повинні бути флагманами у вирішенні найглобальнійших сучасних проблем 
людства. 

Бажаю Вам успіхів та плідної праці в проведенні конференції. 

З повагою і надією на співпрацю, 
Начальник Державного управління 
охорони навколишнього природного 
середовища в Запорізькій області  Г. А. Золотарьов 
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НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ НА БІОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ РОЗВИТКУ 

 
Науково-дослідна робота на біологічному факультеті ведеться за пріоритетними 

напрямками біології, екології та хімії. Спрямована вона на з’ясування механізмів 
адаптації на різних рівнях організації життя: клітинному, організменому, 
популяційному та екосистемному.  

Виконують наукові дослідження 8 докторів наук, професорів, 35 кандидатів 
наук, доцентів, старших викладачів – більшість з них колишні випускники 
факультету, аспіранти, студенти, учні МАН; 4 науково-дослідні лабораторії. 

Ботанічні дослідження завжди складали значну частину науково-дослідної 
роботи кафедри садово-паркового господарства та генетики рослин (Лях В.О. - зав. 
каф. д.б.н., проф.) . При цьому велика увага приділяється вивченню рослинності о. 
Хортиця. У цьому плані проводиться геоботанічний аналіз різних зон острова. На 
досліджених територіях складається перелік трав’янистих і деревинних рослин, серед 
яких знаходяться ще не занесені до систематичного переліку види. Вивчається стан 
популяцій ряду рідкісних видів рослин, зокрема ковилу, і здатності їх до 
самовідновлення. 

Крім фітоценозів о. Хортиця, вивчається видове різноманіття інших районів 
Запорізької області. При цьому значний акцент робиться на видах рослин, що 
знаходяться на межі зникнення й занесені до Червоної книги. 

Проблема збереження й відновлення біорізноманіття в умовах антропогенно 
зміненого середовища зараз, як ніколи раніше, є гострою й потребує до себе пильної 
уваги як з боку науковців, так і широких верств громадськості. У цьому аспекті 
співробітниками кафедри проведені великі дослідження з виявлення трав’янистих і 
деревинних видів рослин, стійких до дії різних токсикантів, що викидаються щоденно 
промисловими підприємствами м. Запоріжжя, а також видів – індикаторів різних 
забруднювачів ґрунту та повітря. На наш погляд, заслуговує уваги розробка різних 
тест-систем для оцінки стану навколишнього середовища. Однією з таких, що 
розробляються на кафедрі, може бути унікальний за своїми властивостями пилок 
рослин. 

За останні роки на кафедрі значний акцент робиться на фізіологічних 
дослідженнях. Утворюються великі колекції різних декоративних рослин, серед яких 
значну частину складають мутанти різного походження. Для розширення спектру 
генетичної мінливості, що використовуються в роботі декоративних та інших рослин, 
застосовується індукований мутагенез. На базі наявного генетичного різноманіття 
вже створені і знаходяться на державному сортовипробуванні сорти декоративного 
соняшнику та льону. 

Багато років кафедра зоології Запорізького національного університету (зав. 
каф., д.б.н., проф. Бовт В.Д.) займається дослідженням фауністичного складу 
безхребетних тварин степового Придніпров’я та стійкості організму до чинників 
навколишнього середовища. Пріоритетними напрямками роботи є вивчення 
Червонокнижних, рідкісних та зникаючих видів тварин, кровосисних комах, 
шкідників сільського господарства, гідробіонтів та синантропних видів. 

У зв’язку з глобальним потеплінням клімату, все частіше в нашому регіоні стали 
реєструватись випадки таких особливо – небезпечних хвороб, які раніше зустрічались 
виключно в країнах з тропічним кліматом. На кафедрі зоології займаються вивченням 
хвороб, зокрема малярії, дірофіляріозу, хвороб Західного Нілу, Лайм – бореліозу 
тощо, які передаються  через укус кровосисних комах – комарів або кліщів. Особливу 
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увагу на кафедрі зоології приділяють вивченню стану природних та напівприродних 
екосистем. 

Кафедрою зібрані та оброблені матеріали щодо паразитичних та хижих комах,  
виявлено ефективність та доцільність їх використання в системі захисту рослинних 
насаджень агроценозів та міських парків і скверів. Створено колекції ентомофагів, які 
використовуються як з навчальною метою, так і спеціалістами господарств, на базі 
яких проводяться моніторингові дослідження. Робота виконується у співпраці з 
відділом систематики ентозоології НАН України.    

Кафедра мисливствознавства та іхтіології (зав. каф., д.б.н., проф. Шикаєва Ф.В.) 
вивчає екологічні особливості, раціональне використання та адаптацію мисливських 
ссавців різних регіонів України, проводить паразитарні дослідження риб морських та 
прісних водоймищ. Для вирішення цих проблем було створено лабораторію 
біоресурсів навколишнього природного середовища (зав. лаб., к.б.н., 
доц. Домніч В.І.). 

На базі лабораторії та кафедри виконуються 10 госпдоговірних тем з 
упорядкування мисливських угідь різних областей України на загальну суму 164 тис. 
грн. і розробки впроваджуються в виробництво цих господарств, гранти за проектом 
INTAS № 03-51-5998 «Оцінка ефекту інвазійного виду на локальні угрупування 
кефалей в Середземномор’ї: вивчення угрупувань паразитів» (кер. проекту к.б.н., доц. 
Сарабєєв В.Л.) на суму 900 тис. грн. Сьогодні перебуває на стажуванні в США ст. 
викладач кафедри, к.б.н. Ю.Г. Кузьменко, де вона працює за індивідуальним грантом 
«Дослідження механічних засобів вилучення інтродукованої до водойм щуки». У 
рамках проекту INTAS ведеться співробітництво з Тихоокеанським Інститутом 
рибного господарства (Владивосток, Росія), університетом Валенсія (Іспанія), з  
університетом Монтпеллер (Франція), Інститутом паразитології Польської АН 
(Варшава, Польща). 

Хочеться відзначити, що зараз у біоекологічній науці широкого розповсюдження 
набули дослідження, спрямовані на пошук індикаторних організмів, за допомогою 
яких можна тестувати «якість» навколишнього середовища. Особливий інтерес 
представляє пошук таких організмів на рівні прокаріот, тому що тут 
загальновизнаним індикатором є тільки Escherichia coli (кишкова паличка). Тому на 
кафедрі загальної і прикладної екології (зав. каф., к.б.н., доц., Рильський О.Ф.) 
проводяться інтенсивні дослідження з пігментоутворюючими бактеріями, що в силу 
своєї специфічності можуть бути такими індикаторами якості середовища. Зокрема, 
встановлено, що під впливом ряду важких металів синтез пігменту в цих бактерій 
припиняється, оскільки  змінюється забарвлення пігменту з визначеного рівня 
концентрації металу в середовищі. При цьому виявилося, що втрата бактеріями 
пігменту несуттєво впливає на особливості й швидкість росту цих мікроорганізмів. 
Така «специфічність», що відкрилася в цих бактерій, дозволяє використовувати їх як 
тест-об’єкти при вивченні протекторних (захисних) властивостей нових органічних 
речовин, синтезованих фахівцями кафедри хімії, що, в свою чергу, відкриває великі 
перспективи в галузі не описової, а експериментальної екології. 

Також на кафедрі загальної і прикладної екології проводяться наукові 
дослідження з екології людини. В рамках даної наукової тематики розроблено 
концепцію комплексної оцінки екологічного стану системи «Людина – життєве 
середовище». З огляду на значимість одержання інформації про «електромагнітне 
забруднення» житла, розроблено електронні індикатори, які дозволяють виявляти 
джерела електромагнітного випромінювання. 
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Розроблено систему експрес-тестування інтегральної оцінки здоров’я людини, 
що дозволяє оцінити вплив несприятливих екологічних факторів на психоемоційний 
статус, вегетативний профіль і показники працездатності людей у реальних умовах їх 
професійної діяльності. Створена на кафедрі комп’ютерна система тестування 
інтегральної оцінки здоров’я людини впроваджена в навчальний процес і дозволяє 
студентам у рамках проведення лабораторних робіт з курсу БЖД одержувати 
об’єктивну інформацію про вплив їх способу життя й стану навколишнього 
середовища на адаптаційні можливості та індивідуальний імунний статус. 

Створені на кафедрі засоби біологічного зворотного зв’язку дозволяють у 
рамках самотренінгу цілеспрямовано корегувати вегетативні відгуки на вплив 
несприятливих факторів зовнішнього середовища безмедикаментозними методами. 
На кафедрі к.т.н., доц. Чаусовським Г.О. розроблено й впроваджено в навчальний 
процес наступні прилади: електрохімічний універсальний сигналізатор розвитку 
потенційно небезпечних технологічних факторів; електрохімічний індикатор активної 
реакції водних середовищ; комп’ютерний реєстр рівня  втоми операторів ПК.  

У рамках діяльності «Центру співробітництва Запоріжжя – Магдебург» ст. 
лаборант цієї кафедри Петрик Ю.О. знаходиться на практиці з післядипломного 
підвищення кваліфікації з мікробіології у хімічній лабораторії доктора Васлінга в 
місті Оппел, земля Саксонія – Ангалот (Німеччина).  

Також всіх мешканців нашого міста цікавить питання, яку саме роль відіграють 
в організмі метали. Одні з них потрапляють до організму із зовнішнього середовища, 
бо є продуктами й відходами промислового виробництва. Найбільше їх дії підпадає 
організм працівників металургійних об’єктів. Однак в організмі містяться так само 
життєво важливі метали. Кафедра фізіології з курсом ЦО (зав. каф, д.м.н., проф.  
Єщенко В.А.) займається вивченням цих питань. Розроблені нові методи визначення 
металів у клітинах. Ці методи служать високочутливими індикаторами, за допомогою 
яких можна виявляти стан передхвороби. З метою попередження розвитку 
професійних захворювань на кафедрі проводяться дослідження механізмів розвитку 
цукрового діабету, шизофренії, епілепсії, а також стресових станів організму. 

Результати науково-дослідної роботи співробітників кафедри фізіології з курсом 
ЦО впроваджені в навчальний процес (дипломні, курсові роботи, спецкурси), а також 
у практичну біологію та медицину. Аспіранти кафедри Задорожня В.Ю. та 
Важненко О.В. успішно впроваджують розроблені на кафедрі методи в клінічних 
лабораторних дослідженнях (біохімічна лабораторія  7-медчастини заводу 
«Запоріжсталь», в екологічній лабораторії управлення екології в Запорізькій області). 

Багаторічними дослідженнями імунного статусу людини встановлено, що імунна 
система практично здорових жителів Запорізького промислового регіону знаходиться 
в стані напруги. Це значить, що будь-які додаткові  навантаження на імунну систему 
(бактерії, віруси, викиди промислових підприємств) здатні викликати дисфункцію в 
роботі її клітинної та гуморальної ланок уродженого й адаптивного імунітету. Прояв 
останнього – постійні рецидиви бактеріальних, вірусних інфекцій і алергійних 
захворювань усіх вікових груп мешканців міста й області. 

Кафедра імунології та біохімії (зав. каф. д.б.н., проф. Колісник Н.В. разом з 
науково-дослідною лабораторією клітинної та організмової біотехнології зав. лаб. 
д.м.н., проф. Фролов О.К.) веде активний пошук природних біологічно активних 
речовин (рослини, гриби, п’явки) з  імуномодулюючою дією. Імуномодулятори – 
сполуки, здатні «настроїти» імунну систему, «підбудувати» її ланки, усунути 
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дисфункцію й забезпечити повноцінний імунний захист організму від інфекції та 
різноманітних алергенів. 

Результати дослідження імунотропної дії речовин природного походження 
впроваджені в центрі народної медицини м. Запоріжжя, стану активності 
міелопероксидази нейтрофілів крові – в діагностиці системної запалювальної реакції 
(лікарні м. Запоріжжя). 

Об’єктом дослідження  кафедри хімії (зав. каф. д.ф.н., проф. Омельянчик Л.О). 
та науково-дослідної лабораторії біотехнології фізіологічно активних речовин (зав. 
лаб. д.б.н., проф. Бражко О.А.) є створення біологічно активних речовин, що можуть 
бути використані як кормові добавки, що стимулюють репродуктивні властивості, 
ріст молодняку, підвищують імунітет та мають антистресовий ефект.  

Дослідження даного напрямку становлять інтерес також для виявлення 
індикаторних особливостей мікроорганізмів і використання біостимуляторів даного 
класу в біотехнології для підвищення продуктивності мікробіологічного виробництва 
пігментів та інших корисних сполук, що продукують бактерії. 

Біологічно активні речовини перспективні для використання в сільському 
господарстві за рахунок комплексного впливу на організми тварин, риб та птахів, 
поліпшуючи їх репродуктивні та ростові властивості.  

Деякі біологічно активні речовини, наукову новизну яких підтверджено 
патентами та корисними моделями, впроваджено в навчальний процес та наукові 
дослідження кафедр ЗНУ та Запорізького державного медуніверситету: 2-метил-6-
метоксихіноліл-4-тіоцетат натрію, що проявляє протиішемічну та антиоксидантну 
активність; натрієва сіль В-(6-етокси-2-метил-хінолін-4-ілтіо)-а-оксипропіонової 
кислоти, що має антиоксидантну та гепатопротекторну активність;  3-(2-тіохіноліл) 
пропанова кислота, що виявляє антиоксидантну дію. 

Створені комп’ютерні бази даних та комбінаторні бібліотеки нових 
оригінальних хімічних речовин для їх представлення в Інтернеті. 

Розроблено: біологічно активні субстанції на основі S-карбоксіалкілпохідних 2- і 
4-тіо-, 2- і 4-гідразинохінолінів, 9-тіо- та 9-гідразиноакридинів, проведено первині 
доклінічні дослідження; лабораторні регламенти та визначені фізико-хімічні 
константи; ефективні лікарські форми на найбільш перспективні субстанції 
(«Хінотін», «Препарат М», «Тіоакридомін»); нормативно-технічну документацію на 
ці сполуки як можливі препарати для використання в медичній практиці та 
ветеринарії. Цікаво, що досліджені речовини є аналогами природних сполук і 
проявляють властивості «пасток» вільних радикалів. Це дає можливість ліквідувати 
надлишок реактивних форм кисню на початкових етапах захворювання й зупинити 
хворобу.  

Таким чином, кафедральні наукові дослідження біологічного факультету є дуже 
перспективними для вирішення практичних завдань в нашому регіоні саме в галузі 
адаптації людини до несприятливих екологічних факторів і разом із рослинними й 
синтетичними адаптогенами дозволяють активізувати резерви її організму для 
підвищення резистентності до негативного впливу ксенобіотиків, техногенного 
забруднення навколишнього середовища. 

За матеріалами досліджень опубліковано 6 монографій, численні статті у 
фахових і зарубіжних журналах, захищено 20 кандидатських та 5 докторських 
дисертацій, одержано 30 патентів на винаходи, виконуються курсові, дипломні, 
магістерські роботи.  
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Видано підручники та навчальні посібники для біологічних факультетів вищих 
навчальних закладів, а також викладачі біологічного факультету ЗНУ взяли участь у 
новій екологічно-освітній акції, ініціатором якої виступила Запорізька 
облдержадміністрація. На чолі з кандидатом біологічних наук, доцентом О.Ф. 
Рильським підготовлено серію підручників з “Екології рідного краю” для учнів з 
першого по одинадцятий класи загальноосвітньої школи. 

Студенти біологічного факультету теж беруть активну участь у наукових 
дослідженнях кафедр. Результати доповідаються на наукових семінарах кафедр, 
конференціях, вони є співавторами статей, тез, винаходів, займають призові місця на 
олімпіадах. Так  студентка 4 курсу Калініна Ю.Ю. зайняла I місце в II турі 
Всеукраїнської студентської олімпіади з біології (в 2003 році), студентка Василік В. 
зайняла I місце в конкурсі наукових робіт Запорізької облдержадміністрації (у 2005 
році), студентка  Лабенська І.Б. зайняла III місце в підсумковій науково-практичній 
конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за галуззю науки 
«Біологія» (у 2006 році). 

Слід зазначити, що на факультеті проводиться плідна багаторічна наукова 
робота з обдарованою молоддю за програмою «Талановиті діти України». Кожен рік 
до нас приходять десятки здібних дітей міста та області. У школі «Юний біолог та 
хімік» при МАН України учні займаються біологією та хімією за поглибленою 
програмою, а потім вже на кафедрах проводять експерименти разом з професорами, 
студентами й аспірантами. Вони вчаться не боятись полемізувати з авторами відомих 
книжок, вибудовувати складні теорії; їх пошуки відзначаються актуальністю й 
цілеспрямованістю, і, як результат, перемоги на всіх без винятку всеукраїнських 
олімпіадах і практично щороку на Всесвітніх біологічних олімпіадах. Це і Андрій 
Слончак, який отримав велику золоту медаль і перше місце в 2001 році в Туреччині, і 
Дар’я Буркальова – в Брюсселі у 2003 році й багато інших. Факультет дає путівку не 
тільки в життя й науку, а й у світ на найвищому міжнародному рівні. Після 
закінчення біологічного факультету випускники продовжують свою наукову роботу в 
Америці, Німеччині, Австралії, Канаді, тому що підготовка на біологічному 
факультеті молодих талановитих вчених проводиться на високому рівні, про що 
свідчать захисти дисертацій у престижних університетах світу. 

На факультеті видаються два фахових збірники: «Вісник ЗНУ» та «Питання 
біоіндикації та екології». В перспективі розвитку наукових досліджень на 
біологічному факультеті планується створити навчально-науково-виробничий центр, 
мета якого є вдосконалення наукової роботи ЗНУ з природничих наук та сприяння 
об’єднанню навчального процесу з практикою в галузі охорони навколишнього 
середовища й використання природних ресурсів, відповідно до Закону України «Про 
освіту».  

Основними завданнями створюваного центру в майбутньому є проведення 
різноманітних досліджень, експертиз, аналіз стану тих чи інших проблемних екоточок 
регіону. 

Одним з найважливіших напрямків діяльності створюваного центру є реалізація 
заходів зі збереження, відновлення та покращення природного й історико-
культурного середовища на території заповідника «Острів Хортиця», популяризація 
острова як унікальної пам’ятки природи , історії та традицій українського народу.  

В межах цієї діяльності передбачається створення рослинного розплідника для 
відновлення місцевої флори острова; заходи зі збереження та відновлення фауни 
заповідника, зокрема створення вольєрів для утримання й розведення з наступним 
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випуском до природних умов різних видів копитних, які мешкали на території 
острова в минулі часи, розведення таких представників куриних, як фазан, куріпка, 
тетерук та деякі інші, відновлення іхтіофауни тощо. 

Також планується створення на науковій основі дендропарку на о. Хортиці база 
«Біостанція-профілакторій ЗНУ». Формування дендропарку можливе як в напрямку 
розширення породного складу типових для даного регіону рослин, так і не типових 
інтродукованих з інших місць видів. Безумовно, збільшення різноманіття потребує 
група голонасінних. Серед них можуть бути й екзотичні види, які стануть прикрасою 
дендропарку. 

Цікавим, на наш погляд є розширення видового складу дубів. Його латинська 
назва походить від двох слів, що означають красиве дерево. І дійсно, багато видів, що 
належать до даного роду, мають високу декоративну цінність. Деревина дуба 
надзвичайно цінна й використовується в різних напрямках. Даний рід нараховує до 
600 видів, які є найважливішими лісоутворюючими деревними породами помірних 
широт. 

Майже кожен дендропарк має певну колекцію інтродукованих видів. В цьому 
плані заслуговують на увагу магнолії – дерева з яскравими великими плодоносними 
квітками. В останні роки представників Магнолієвих все частіше використовують для 
створення декоративних насаджень. Серед роду Магнолія є й досить зимостійкі види, 
які можуть слугувати прикрасою будь-якого дендропарку.  

Можна спробувати виростити павловнію повстисту – дерево з великими 
листками та запашними квітками синьо-лілового кольору, які з’являються до появи 
листків. Вважають, що це дерево росло в раю, де Адам та Єва використовували його 
великі листки замість одягу, з чим і пов’язана інша назва рослин – адамове дерево.  

Є думка розпочати створення дендропарку вже на весні 2007 року, коли 
біологічний факультет буде відзначати своє 20-ти річчя.  

Особливо приємно відзначити, що результати наукових пошуків працівників 
факультету широко представлені в збірці конференційних доповідей, присвяченій 20-
річчю факультету. Так само слід відзначити, що фахівці з природничих наук як нашої 
країни, так і закордону беруть активну участь в роботі конференції. Представлені 
доповіді охоплюють найрізноманітніші наукові галузі, про що свідчить виділення 10 
тематичних розділів. Високий науковий рівень матеріалів свідчить про певні 
позитивні зрушення в науці останнім часом.  

То хочеться побажати всім учасникам конференції успішної роботи! 
 

професор, доктор фармацевтичних наук, 
декан біологічного факультету 
Запорізького національного університет Л. О. Омельянчик  
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УДК: 577.3(075) 
ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ НА РОСЛИНИ 

К. В. Бабич 
Національний аграрний університет 

 
Термоперіодизм. Залежність росту рослини від добових змін температури називається 

термоперіодизмом. Ростові процеси рослин залежать від географічної зони, в якій вони мешкають, та 
визначаються такими характерними температурами [Мусієнко, 2001]: мінімальною, при якій ріст 
рослини починається, оптимальною, яка є найбільш сприятливою для росту, та максимальною, при 
якій ріст припиняється. Для теплолюбних рослин мінімальна температура перевищує 10 0С, а 
оптимальна знаходиться в межах 30-40 0С; для холодостійких мінімальна температура знаходиться в 
межах 0-5 0С, а оптимальна – в межах 25-31 0С. Максимальна температура для більшості рослин 
знаходиться в інтервалі 35-45 0С. 

Вплив температури на фотосинтез. Різні види рослин демонструють залежність 
фотосинтетичної активності від температури; максимум цієї залежності знаходиться в області 20-30 
0С, хоча мешканці більш спекотливих районів характеризуються більш високою оптимальною 
областю. Крім того, рослинам притаманна здатність акліматизуватися до певних температурних 
режимів. При високих температурах форма кривої залежності фотосинтетичної активності рослин від 
температури визначається тривалістю дії температурного фактора, який викликає інактивацію 
фотосинтетичної системи. Але температура, при якій відбувається інактивація, залежить від виду 
рослин: так, вона становить 42 0С для Atriplex sabulosa (мешканця холодних прибережних зон) та 50 
0С для Tidestromia oblongifolia (що росте в пустелі). Вважається, що такі процеси як електронний 
транспорт фотосистеми ФСІ та активність НАДФ-редуктази майже не залежать від короткочасних 
впливів високих температур. У той же час, проникність мембран, темнове дихання та карбоксилазна 
активність чутливі до високих температур.  

Яровизація. Сезонні зміни температури є основним фактором, який впливає на цвітіння рослин 
(особливо злакових). Наприклад, озимі злаки вимагають впливу низьких (від –1 до +10 0С) 
температур протягом кількох місяців, Процес індукції цвітіння під впливом понижених температур 
називають яровизацією або верналізацією (від лат. vernalіs – весняний). Багаторічні рослини 
(наприклад, фруктові дерева) також вимагають щорічного впливу понижених температур для 
цвітіння. Насіння витримують довгий час перед його пророщуванням при низькій температурі; цей 
процес називається стратифікацією. Ефективність стратифікації підвищується, якщо насіння вологе. 

Стан спокою та опадання листя. Вплив низьких температур або фотоперіоду може 
викликати вихід рослини чи насіння зі стану спокою, який характеризується зупинкою росту рослини 
(або її органів) та насіння. Температура відіграє також важливу роль у процесі опадання листя. 

Високотемпературні стреси. Найпоширенішою реакцією рослини на високі температури є 
синтез білків теплового шоку (БТШ) – специфічних поліпептидів, відсутніх у нормі в рослині. Хоча 
функції БТШ досить не з’ясовані, вважається, що їх синтез пов’язаний з індукцією 
термотолерантності рослин у відповідь на короткочасні впливи високотемпературних стресів. Високі 
температури викликають руйнування клітин та тканин, що супроводжується порушенням мембранної 
цілісності та відповідним витоком іонів. Слід відмітити здатність багатьох рослин адаптуватися до 
високих температур. 

Низькотемпературні стреси. Є два типи пошкоджень, що викликаються в рослині низькими 
температурами. Перший тип притаманний рослинам тропічних або субтропічних зон (таких як рис, 
бобові, кукурудза, помідор): низькі (менші ніж 10 0С) температури викликають в’янення або 
припинення росту, інгібування репродуктивних функцій і навіть загибель всієї рослини. Якщо вплив 
низької температури короткочасний, рослина може повернутися у норму. Другий тип пошкодження 
викликається замерзанням води в рослинних тканинах. У багатьох рослин тканини можуть загинути 
при температурах від –1 до –3 0С. Механізм дії низьких температур при охолодженні пов’язаний з 
руйнуванням клітинних мембран, проникність яких змінюється, внаслідок чого спостерігається витік 
внутрішньоклітинного середовища. Під час замерзання в середині клітини утворюються кристали 
льоду, що призводить до механічного руйнування мембран. Крім того, оскільки лід має менший 
хімічний потенціал, ніж вода, замерзання завнішньоклітинного середовища викликає усування води з 
клітини з відповідною дегідратацією останньої. 

Вплив водних стресів на рослини. Близько 6 % наземних екосистем затоплюються водою, 
завдяки чому утворюються заболочені зони. Найбільш шкодливою для рослин ситуацією, пов’язаною 
з затопленням грунту, є низький парціальний тиск кисню в седиментах. Коріння в умовах недостатку 
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кисню (гіпоксії) або його відсутності приречені на перехід від аеробного дихання до анаеробного. 
Внаслідок цього спостерігається зменшення рівня синтезу аеробних білків та утворення близько 20 
анаеробних білків. Ці білки характеризуються підвищеною гліколітичною та ферментативною 
активністю, яка призводить до окислення цитоплазми та утворення токсичних продуктів – таких, 
наприклад, як етанол. Відбуваються анатомічні перебудови в рослині, зокрема збільшення пористості 
рослинних органів, завдяки чому коріння забезпечується киснем з атмосфери. В умовах затоплення 
кілька сантиметрів поверхневого шару грунту знаходяться в аеробних умовах, через що коренева 
система рослини починає розвиватися саме в цьому поверхневому шарі. Надзвичайно висока 
пористість додаткового коріння дозволяє йому проникати в седименти, здійснюючи аеробне дихання. 
Незважаючи на те, що рослини мають метаболічну, анатомічну та морфологічну адаптацію до умов 
затоплення, не всі вони можуть протистояти повеням. Оскільки в зонах затоплення знаходяться 
найчастіше сільськогосподарські угіддя, урожай яких страждає від надлишку води, проблема 
вивчення молекулярних механізмів адаптації рослин до анаеробних умов являє собою актуальну 
задачу. 

Посухи. Комбінація недостатнього постачання води в результаті низького рівня опадів або 
слабкого накопичення води у грунті та збільшення швидкості втрат води через випаровування 
викликає водний стрес, який призводить до порушення процесів життєдіяльності рослинного 
організму та зменшенню продуктивності. Серед короткочасних реакцій рослини на водний дефіцит 
слід відмітити зменшення провідності продихів та фотосинтетичної активності, зміну провідності 
мембран та іонного транспорту. До довготривалих реакцій можна віднести збільшення швидкості 
синтезу специфічних нуклеїнових кислот та білків, підвищення накопичення проліну та бетаїну, 
зменшення фотосинтетичної ферментативної активності, інгібування загального росту рослини, 
зменшення росту та поділу клітин, пригнічування пророщування насіння, зменшення росту коріння, 
прискорення цвітіння в однорічних та інгібування – у багаторічних рослин, ініціацію опадання квітів, 
зменшення життєздатності пилку [Jones, 2000].  

Рослини, що розвиваються в умовах достатнього водопостачання, називаються гідрофітами; 
мешканці посушливих районів називаються ксерофітами; проміжне положення займають мезофіти. 
Серед основних механізмів пристосування рослин до умов водного дефіциту можна виділити 
скорочення ростового або репродуктивного циклу, збереження води за рахунок зменшення площі 
листя, закриття продихів, підвищення кутикулярного опору, обмеження поглинання сонячного 
випромінювання, екстенсивний розвиток кореневої системи. 

Вплив вітру на рослини. Збільшення швидкості вітру викликає зменшення опору граничного 
шару, що призводить до збільшення швидкості випаровування. Однак, якщо температура листка 
істотно перевищує температуру оточуючого повітря (наприклад, внаслідок дії інтенсивного 
випромінювання при помірно закритих продихах), збільшення швидкості вітру може викликати 
зменшення випаровування через те, що збільшення втрат теплоти зменшує температуру листка та 
тиск водяної пари в листку. Таким чином, результуюче зменшення рушійної сили, що викликає 
транспірацію, може перевищувати зменшення опору граничного шару. Опір продихів може 
здійснювати вплив на транспірацію, коли опір граничного шару невисокий; при великих значеннях 
цього опору вплив продихів на транспірацію незначний.  

Вплив вітру на фотосинтез. У термінах електричних аналогій швидкість фотосинтезу можна 
описати рівнянням [Gaastra, 1959]: 
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де 2CO
грr , 2CO

прr  та 2CO
мr  – опори граничного шару, продихів та мезофілу відповідно, [CO2]1 та [CO2]2 – 

концентрації двоокису вуглецю в оточуючому повітрі та в листку відповідно. 
Використання вентиляційних потоків, при яких опір граничного шару зводиться нанівець, дає 

можливість оцінити суму опорів 22 CO
м

CO
пр rr + . Розрахунки свідчать про те, що швидкість фотосинтезу 

залежить від швидкості вітру, величин опорів продихів і мезофілу та площі поверхні листка. 
Швидкість росту. Під час аналізу росту рослин використовують такі індекси як швидкість 

відносного росту (ШВР), яка визначається відношенням швидкості збільшення ваги рослини до 

одиниці ваги (
dt
dP

Р
ШВР ⋅=

1
), швидкість сумарної асиміляції (ШСА), яка визначається 
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відношенням швидкості збільшення ваги рослини до одиниці площі листка (
dt
dP

S
ШСА ⋅=

1
) та 

відношення площі листка до ваги листка (
Р
SВПЛ = ). Експерименти з використанням повітряних 

потоків у тунелі дозволяли вимірювати всі ці індекси під впливом різних швидкостей вітру. 
Результати свідчать про наявність оптимальної з точки зору росту рослини (вирощували Brassica 
napus на піщаному грунті) швидкості вітру (0,7 м⋅с-1); при швидкості вітру близько 4,0 м⋅с-1 
спостерігається зменшення всіх індексів. У той же час вплив вітру на ріст рослин (Brassica napus, 
Hordeum vulgare, Pisum sativum), які вирощували в культуральних розчинах, був незначний. Таку 
різницю у результатах, що спостерігалися, можна пояснити різними швидкостями транспірації для 
рослин, що вирощувалися у піску та розчині. Рослина, що росте у піску, зазнає помітного 
гідравлічного опору в грунті, тоді як в умовах вирощування у розчині опір виникає лише усередині 
рослини. На ріст рослини впливають як швидкість вітру, так і вологість грунту. 

Серед інших ефектів, що викликаються вітром, слід відмітити недорозвиненість рослини, 
механічні деформації та пошкодження, полягання угідь, просторове поширення пилку, насіння, 
пестицидів та забруднювачів. 

 
1. Мусієнко М. М. Фізіологія рослин. – К.: Фітосоціоцентр, 2001. – 392 с. 
2. Jones H.G. Plants and microclimate. A quantitative approach to environmental plant physiology. Cambridge University Press, 

2000. – 428 p. 
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Явище фотосенсибілізації. У 1900 р. Оскар Рааб вивчав вплив дії світла та акридинових 

барвників на життєдіяльність найпростіших (Paramecium). Він помітив, що ні світло окремо, ні 
барвник не впливали на інфузорії, тоді як сумісна дія цих двох факторів призводила до їх загибелі. 
Явище фотосенсибілізації – це процеси, при яких світлова енергія, поглинута молекулами, що мають 
хромофори (сенсибілізатори), передається іншим молекулам, не спроможним самостійно поглинати 
світло. 

Це явище поширене у природі – відомо, що деякі дикорослі рослини містять сильнодіючі 
хімічні сполуки; тварини, які поїдають ці рослини, стають чутливими до світла в непігментованих 
ділянках шкіри, особливо навколо очей, рота, вух та копит, де волосяний покрив рідкий. Основні 
симптоми – свербіж, виникнення пухирців розміром з горошину (які лопаються), кон’юнктивіт, 
стоматит, гарячковий стан, запальний процес (навіть у мозку), збудження або пригнічення. Тварина 
починає тертися, вносить інфекцію і може загинути через 8-10 год. 

Основні механізми фотосенсибілізації.  
Можна виділити такі процеси, які характеризують взаємодію світла, сенсибілізатора та 

біологічного субстрату: 
1. Поглинання світла молекулою сенсибілізатора та перехід її у збуджений стан: 

S0 + hν → S1; (1) 
2. Інтерконверсія у триплетній стан: 

S1→T1; (2) 
3. Переніс енергії триплетного стану сенсибілізатора до триплетного стану кисню: 

T1 + 3O2→ S0 + 1O2; (3) 
1O2 + M → M (O2); (4) 

4. Переніс енергії триплетного стану сенсибілізатора до молекули субстрату з утворенням 
радикалів: 

T1 + M → R; (5) 
R + 3O2 → M (O2); (6) 
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Реактивні властивості синглетного кисню і хімічних радикалів спричинюють певні зміни 
молекул субстрату. 

Основні типи фотосенсибілізації. Всі захворювання, викликані фотосенсибілізацією, можна 
поділити на три класи. 

Первинна фоточутливість. У ролі хімічних сполук, які підвищують чутливість тварин до 
світла (фотосенсибілізаторів), виступає гіперицин та фагопірин. Гіперицин – червоний пігмент, що 
міститься у листках, стеблинах та квітках представників родини Guttiferae, зокрема: Hypericum 
perforatum (зверобій), H.crispum, H.pulchrum, H.leucoptycodes, H.maculatum. Загальна назва 
захворювань – гіперицизм. Тварини, які поїдають рослини, що містять гіперицин, стають чутливими 
до світла. Звичайно під вплив гіперицину потрапляють вівці, коні, велика рогата худоба. Хоча кози й 
свині також можуть потрапити під фотосенсибілізуючу дію гіперицину. У овець, які поїдають 
Hypericum perforatum, симптоми не проявляються, коли вони знаходяться у темному приміщенні. Але 
на світлі тварини проявляють фоточутливість, що триває кілька тижнів. Цікавим є факт, що багато 
комах не наближаються до рослин, які містять гіперицини. Винятком є бджола Chrysolina gemellata, 
що живиться нектаром Hypericum perforatum. Але остання не відвідує інші рослини, контролюючи 
таким чином утворення гіперицину на певних ареалах. 

Фагопіризм викликається спорідненим гіперицину рослинним пігментом фагопірином, який 
присутній у представників Fagopyrum (F.еsculentum або Poligonum fagopуrum) – гречки посівної. 
Фагопірин також має фотосенсибілізуючий вплив на свиней, худобу, курчат. Можливі захворювання 
овець, свиней, коней (які поїдають на сонці гречку, просо, шведську конюшину ) на шкірну 
екзантему, яка відсутня на пігментованих ділянках тіла; у овець, коней і великої рогатої худоби із 
білими мітками виникають дерматити, стоматити, а також опіки на місцях, позбавлених пігментації. 

Фоточутливість, пов’язана з порушенням синтезу пігментів. Серед захворювань цього типу 
слід виділити природжену порфирію, що викликається ендогенними порфирінами – уропорфиріном 
та копропорфиріном. Перший виділяється у сечу, а другий відкладається в кістках та зубах (звідки 
походить ще одна назва захворювання – рожеві зуби). Є гіпотеза, згідно з якою ці порфиріни 
виникають внаслідок порушення синтезу протопорфиріну, який є часткою молекули гемоглобіну. 
Але в цілому, походження порфирії невідоме.  

Гепатогенна фоточутливість. Слід звернути увагу на фотосенсибілізуючі властивості 
філоеритрину – порфирину, одержаного із хлорофілу за допомогою бактерій, що є в кишечнику 
різних тварин, за рахунок вилучення фітольної групи, що перешкоджає проходженню хлорофілу 
через клітинні мембрани. У нормальному стані організм травоїдних позбавляється від філоеритрину 
за допомогою жовчі; коли ж тварина поїдає деякі трави, що блокують жовчний протік, філоеритрин 
потрапляє у кров і шкірний покрив. У цьому разі він починає діяти як сенсибілізатор при 
опромінюванні тварини видимим або ультрафіолетовим світлом. Шкірний покрив набуває жовтого 
забарвлення, набрякає. Філоеритрин може бути виділений із крові хворих тварин і кристалізований. 
При ін’єкції його тваринам, які поїдали зелений корм, філоеритрин викликає симптоми жовтяниці. 
При з’їданні деяких зелених кормів тварина стає чутливою до світлового впливу.  

Серед рослин, які викликають захворювання тварин, можна відзначити представників роду 
Tribolus (звідси назва хвороби – триболізм) зокрема T.terrestris та T.ubis (родина Zygophyllaceae); 
деякі види Lippia: L. rhenanni, L.pretoriensis (родина Verbenaceae); трави Pannicum; P.laevifolium та 
P.coloratum (родина Graeminae). У наших широтах фотосенсибілізацію викликають конюшина 
(Trifolium L.) та сухоребрик високий (Sysimbrium altissimum L.).  

Запобігання хвороб – зміна пасовищ, утримання худоби в затемнених місцях. 
 
 

УДК: 630.18: 630.23 
ДИНАМІКА ВИДОВОГО СКЛАДУ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН 

НА РІЗНОВІКОВИХ ЗРУБАХ СМЕРЕКОВИХ ЛІСІВ 
М. В. Буськанюк 

Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника 
 
В умовах загального погіршення стану навколишнього середовища та здоров’я населення 

підвищується попит на сировину лікарських рослин, біологічно активні речовини з яких більш м’яко 
діють на організм людини, ніж препарати синтетичної природи. 



 Розділ 1. Ботаніка та екологія рослин  
 

 16

Дикорослі лікарські рослини та препарати з них відіграють значну роль у профілактиці та 
ефективному лікуванні багатьох захворювань. Особливо велике значення надається фітотерапії при 
серцево-судинних, шлунково-кишкових, простудних хворобах. 

Зруби мають важливе медичне та ресурсне значення. Тому метою нашого дослідження було 
встановлення видового складу лікарських рослин на зрубах та їх динаміки. 

Дослідженнями охоплено десять різновікових зрубів на території Верховинського району 
Івано-Франківської області у верхів’ї басейну р. Черемош в діапазоні від 620 до 1085 м над р. м. 
Дослідження проводились протягом 2004 – 2006 рр. 

Видовий склад зрубів динамічний і змінюється по мірі проникнення одних видів та зникнення 
інших видів із складу фітоценозів у процесі проходження сукцесії. В загальному на зрубах 
смерекових лісів досліджуваної території виявлено 105 видів трав’янистих рослин, які належать до 32 
родин та 80 родів. З них 52 види (49,5 %) є лікарськими рослинами. 

Зміни еколого-біологічного та ценотичного складу рослинних угруповань, чисельності 
домінантних популяцій та сумарного проективного покриття дали можливість поділити процес 
заростання зрубів на етапи та стадії. 

 Виділено два етапи – дигресивний і демутаційний та чотири стадії – стадія деструкції 
трав’яного покриву смерекового лісу, піонерна, дернова та стадія заростання чорничниками. Кожна 
стадія характеризується певним видовим складом і відповідно різною участю лікарських рослин. 

На першій стадії заростання, через рік після вирубки ценози включають 38 видів і 30 родів, які 
відносяться до 21 родини, з них 14 видів (13,3 %) мають медичне значення (рис. 1). В основному це 
такі види, як Anemona nemorosa L., Athyrium filix-femina L., Fragaria vesca L., Galeobdolon luteum L., 
Lamium purpureum L., Majanthemum bifolium L., Pulmonaria obscura Dum., Senecio sylvatica L., Veronica 
officinalis L. Це , в основному, види лісових угруповань. 

На відрізку 2-3 років спостерігається збільшення флористичного багатства. Так, кількість видів 
збільшується до 82, а родів і родин відповідно до 65 та 29. Кількість лікарських рослин – 37 видів 
(35,2 %), а саме Chamaenerion angustifolium L., Cruciata glabra L., Digitalis grandiflora Mill., Dryopteris 
filix-mas L.,Hypericum maculatum Crantz., Lamium purpureum L., Milium effusum L., Rubus caesius L., 
Rubus idaeus L., Stellaria graminea L., Symphytum cordatum Waldst., Urtica dioica L., Veronica officinalis 
L. На даній стадії заростання переважають види відкритих ценозів. 

Часовий інтервал сукцесії 5-6 років характеризується незначним зменшенням числа видів до 67, 
які належать до 52 родів та 23 родин. Число лікарських рослин сягає 35 видів (33,3 %). Найбільш 
поширені Anthoxatum odoratum L., Calamagrostis epigeois L., Carex pendula Huds., Chamaenerion 
angustifolium L., Elythrigia repens L., Filipendula danudata Fritsch., Hypericum perforatum L., Rubus 
caesius L., Rubus idaeus L., Rubus nessensis W.Hall., Vaccinium myrtillus L. 

На вирубках 10-річного віку ситуація дещо змінюється. Видове різноманіття зменшується до 28 
видів, які належать до 15 родин та 24 родів. З них 13 видів (12,4 %) використовуються офіційною та 
народною медициною. Це в основному такі види, як Aruncus vulgaris Raf., Dryopteris filix-mas L., 
Lusula pilosa L., Lycopodium clavatum L., Pteridium aqulinum L., Rhodococcum vitis-ideae L., Vaccinium 
myrtillus L. 

Рис. 1 – Частка лікарських рослин на різних стадіях заростання вирубок. 

1 – стадія деструкції трав’яного покриву смерекового лісу (перший рік після вирубки); 
2 – початкова піонерна стадія заростання (2-3-річні вирубки); 
3 – дернова стадія (5-6 років); 
4 – стадія заростання чорничниками (9-10 років) 
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Видова структура зрубів смерекових лісів досить різноманітна. Всього налічується 105 видів 
трав’янистих рослин, з них 52 види використовуються народною та офіційною медициною. 

Найбільше видове різноманіття лікарський рослин спостерігається на вирубках 2-3-річного 
віку, а найменше на 10-річних зрубах. 
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Полтавський державний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка 
 
Ліси Землі відіграють провідну роль у рослинному покриві планети не лише за масштабами 

зайнятих площ, але й за функціональним призначенням. На даний факт вказує насамперед те, що 
найбільша кількість біотопів та переважаюча кількість наземних видів рослин, тварин, грибів та 
мікроорганізмів світу міститься якраз у лісових екосистемах. Виходячи з цього, можна стверджувати, 
що ліси забезпечують значною мірою потреби людства у промисловій та споживчій продукції, 
сприяють розвитку екзистенціальних та духових цінностей, а також здійснюють захист ґрунтів і 
водних ресурсів, регуляцію клімату і водного стоку, утилізацію двоокису вуглецю, створюють умови 
існування і простір для тварин і людини, підтримку регіональних екосистем і, зокрема, завдяки 
провідній ролі в кругообігу речовин, енергії та інформації, забезпечують функціонування біосфери та 
підтримку її екологічної речовини. Тож, як бачимо, винятковість і незамінність лісів планети для 
всього живого на ній, зокрема для людини, є очевидно [5]. 

Разом з тим діяльність людини, котра переслідує лише короткострокові цілі забезпечення своєї 
життєдіяльності, використовуючи лісові ресурси, саме у сьогоденні, нерідко зводиться до банального, 
але невідворотнього знищення «зелених легенів» планети, і вона при цьому навіть не задумується над 
тим, що фактично повільно знищує себе саму. 

Вже наприкінці минулого століття проблема глобального винищення лісів внаслідок 
здійснення великих технічних проектів постала перед людством настільки серйозно, що її вирішення 
почало здійснюватися на рівні держав і світовому рівні шляхом прийняття законів, накладання 
заборон, упровадження різноманітних програм збереження і відновлення тощо. Незважаючи на це, 
сьогодні ми маємо підстави стверджувати, що темпи спільних дій держав світу по захисту лісів від 
винищення та деградації на кілька позицій відстають від економічних та соціальних змін. На даний 
час лише 8 % загальної площі лісів має охоронний статус. Це значно більше, ніж займає будь-яка 
інша біота, однак не достатньо для збереження їх біорізноманітності, а, головне, – для забезпечення 
екологічної та соціальної функцій [4]. 

У цьому світлі доцільно буде зазначити, що якість та дієвість вживаних людиною заходів щодо 
збереження та відтворення лісів планети залежить, головним чином, від перегляду власних дій щодо 
використання ресурсів планети. Однак, не менш важливим у даній проблемі є питання щодо якості, 
повноти, раціональності наукових досліджень лісових біогеоценозів як у глобальних, так і локальних 
масштабах. Саме від науковців, що працюють у галузях дендрології, лісоводства, екології та ін., 
залежить правильність рішень, що приймаються для запобігання глобальному винищенню лісових 
угруповань, та ефективність заходів, які вживаються з цією метою. 

Нині науковці всього світу б’ють тревогу з приводу катастрофічного стану екології планети і 
подальшого його погіршення, а навіть найоптимістичніші прогнози на недалеке майбутнє свідчать 
про неминучість екологічної катастрофи, що може призвести до загибелі всього живого на планеті. 
Невід’ємною передумовою вирішення даної проблеми є докорінне, поглиблене вивчення різних 
лісових біоценозів, їх складових компонентів у взаємодії з середовищем існування. 

Необхідно також зазначити, що на інтенсивність процесів життєдіяльності рослин впливає 
велика кількість факторів. До них належать: інтенсивність поглинутої фотосинтетично активної 
радіації, концентрація СО2 в приґрунтових шарах повітря, температура, водний режим, біологічні та 
генетичні особливості видів рослин тощо. Одним з основних факторів, що мають безпосередній 
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вплив на інтенсивність фотосинтезу, а також на рівень продукції органічної речовини фітоценозів, є 
рівень мінерального живлення, властивості ґрунту та колообіг і взаємодія речовин у лісових ценозах. 

У дослідженні зазначених питань чільне місце належить лісовій підстилці (калдану) і опаду 
зеленої маси. Важливість цих компонентів біогеоценозу полягає в тому, що саме крізь них 
здійснюються зв’язки та взаємовідносини між рослинами та ґрунтом. Лісова підстилка є однією з 
найважливіших складових лісового угруповання і структурно-функціональним компонентом, який 
єднає абіотичні та біотичні частки біогеоценозу в цілісну систему. Як основне джерело повернення в 
ґрунт органічних та зольних речовин, підстилка займає важливе місце в колообігу хімічних елементів 
та в ґрунтоутворенні. Власне лісова підстилка – це верхній генетичний горизонт лісових ґрунтів. Цей 
прошарок ґрунту утворюється протягом років із опадаючого листя, хвої, гілок, квіток, плодів, шишок 
і т.п. [5]. 

Підстилка являє собою продукт життєдіяльності організмів. У ній сконцентрована найбільш 
активна діяльність рослинного і тваринного світу, яка забезпечує високий вміст елементів живлення 
та гумусоутворення. Лісова підстилка є одним з найважливіших структурних елементів лісового 
біогеоценозу, що складається з органічної речовини різного ступеня розкладання, і характеризується 
структурою та стадією перетворення у гумусову речовину. Вона є одночасно компонентом лісового 
біогеоценозу і невід’ємною частиною ґрунтового профілю, а також добре індукує умови 
місцезростання біогеоценозу. 

Властивості підстилки залежать від типологічних особливостей лісу. Відомо, що особливості 
підстилки залежать від типу деревостану, екологічної структури, лісорослинних умов, живого 
надґрунтового покриву, наземної фауни [3]. 

Вивчення лісів України проводиться на основі типології О.Л. Бєльгарда, яка будується на 
наступних трьох одиницях таксономічного рангу: тип лісорослинних умов, тип екологічної структури 
насадження і тип деревостану. Необхідно зазначити, що тип деревостану являється ведучим у 
формуванні лісової підстилки та індикуючим показником її класифікації [1]. 

Товщина підстилкового горизонту в різних екосистемах варіює від декількох до десяти і більше 
сантиметрів, що визначається відношенням двох процесів: надходження мертвих рослинних домішок 
при відмиранні надземної фітомаси, розклад і переміщення матеріалу підстилки в нижче лежачі 
горизонти ґрунту під дією живих організмів і абіотичних факторів (радіація, опади і т.п.). 

Практично з лісовою підстилкою пов’язані індикація типів лісів, оцінка стану лісів, 
прогнозування її розвитку, розробка агротехнічних заходів підтримання існуючих лісових 
біогеоценозів та створення нових. Роль підстилки в природних екосистемах пов’язана з її 
матеріально-фізичним та функціональним станом. Головним же процесом, який формує лісову 
підстилку, є механічна, фізико-хімічна і біологічна деструкція рослинного опаду. 

Розглядаючи опад, доцільно зазначити, що це кількість органічної речовини, яка міститься у 
всіх щорічно відмерлих частинах надземної та підземної сфер угруповання, а також в особинах або 
окремих її частинах, які відмерли в процесі старіння чи природного зріджування. Науковці 
виокремлюють таку частину опаду як листовий опад. Під ним розуміють органічну речовину, яка 
міститься в опадаючих частинах дерев і кущів, тобто листках, квітках, плодах, насінні, дрібних 
гілочках (сюди ж входить деревина відмерлих стовбурів і більш великих гілок – гілкопад), а також 
відмерле коріння та інші відмерлі органи. 

Динаміка надходження і розкладу органічного опаду на поверхні грунту – один з головних 
факторів, який визначає гумусонакопичення в ґрунтах, надходження і міграцію мінеральних речовин 
і органічних кислот, які потрапляють у ґрунт разом з вологою. 

Облік опаду ведеться до утворення снігового покриву. Для оцінки сучасного стану лісових 
біогеоценозів та прогнозування їх подальшого розвитку необхідне обрання показників і методів їх 
отримання та проведення комплексної тривалої системи спостережень стану досліджуваних 
екосистем. З цією метою нами було обрано індекс інтенсивності колообігу речовин – опадо-
підстилковий коефіцієнт (ОПК) лісових біогеоценозів, який визначався протягом 2004-2005 років. 

ОПК є показником інтенсивності біологічного колообігу речовин в конкретних типах 
біогеоценозів. Тип біологічного колообігу в біогеоценозах визначався за десятибальною шкалою 
Базилевич Н.І. та Родіна Л.Є. [2]. 

За характеристикою запасів підстилки та її властивостей можна оцінити інтегральну 
акумуляцію речовин рослинного опаду, встановити вміст поживних елементів у корененасиченому 
шарі ґрунту та ступінь їх доступності рослинам. Особливості будови та об’єми накопичення лісових 
підстилок слугують показниками гумусового стану ґрунтів та відображають їх лісорослинні 
властивості. 
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Кількість підстилки в екосистемах різна і визначається співвідношенням надходження мертвих 
рослинних залишків при відмиранні надземної фітомаси, розкладанням та переміщенням матеріалу 
підстилки у розташовані нижче горизонти ґрунту. Запас підстилки є найбільш показовим серед 
морфологічних показників та становить основу при оцінці інтенсивності колообігу, тобто він 
відображає насамперед біогеоценотичну суть підстилки. Величина запасу підстилки тісно пов’язана з 
віком та складом деревостану, їх повнотою та зімкненістю. 

Всебічне вивчення лісової підстилки та опаду є складовою частиною біогеоценотичного 
дослідження по виявленню специфіки біологічного колообігу речовин в Україні. 

Як приклад наведемо результати досліджень запасів підстилки та опаду чорновільхових лісів 
околиць міста Полтави, зокрема у мікрорайоні Левада, поблизу р. Ворскла; у с. Зінці, поблизу 
дитячого оздоровчого табору «Молода гвардія»; у с. Лісові Поляни, неподалік залізниці; у с. 
Терешки, біля лісового розплідника; у с. Копили, поряд із автозаправкою. Збір підстилки проводився 
у червні, а збір опаду – в листопаді. 

Після отримання сухої ваги підстилки та опаду було вирахувано загальну їх суму та опадо-
підстилковий коефіцієнт (ОПК) за формулою: 

загальний запас підстилки (ц/га) 
ОПК = загальний запас опаду (ц/га) 

На підставі отриманих результатів запасів підстилки та опаду було розраховано коефіцієнти 
інтенсивності колообігу речовин. Розрахований ОПК в середньому дорівнював 1,2. 

ОПК як показник інтенсивності колообігу речовин був використаний для характеристики 
дослідженого чорновільхового біогеоценозу та прогнозування його подальшого розвитку. Згідно з 
класифікацією колообігу речовин Л.Є.Родіна та М.І. Базилевич тип колообігу в чорновільхових 
насадженнях за десятибальною шкалою отримав 7 балів, що належить до інтенсивного [2]. 

З’ясовано, що підстилка являє собою біологічне утворення, яке в значній мірі володіє однією з 
найважливіших особливостей – мінливістю, що характеризує потенційну здатність реагувати на зміну 
зовнішніх факторів. 

Запаси підстилки у чорновільхових лісах коливаються в межах 657,14 – 557,87 ц/га, а опаду – 
869,6 – 357,25 ц/га. 

Таким чином, підсумовуючи викладене, доходимо до висновку, що постійні моніторингові 
дослідження складових компонентів ґрунту, визначення взаємовпливів та взаємодії хімічних 
елементів і мінералів, а також колообігу речовин у лісових біогеоценозах, постійне співставлення 
отриманих показників дає змогу встановити найбільш ефективні способи захисту лісових угруповань 
від винищення та деградації. За умови ж приділення достатньої уваги та докладання відповідних 
зусиль для вирішення проблематики, що пов’язана з лісами, цілком можливим є відновлення та 
покращення стану лісових ценозів як на регіональному рівні, так і у світових масштабах. Відповідно 
це матиме позитивний вплив на стан екології в цілому. 

Проблема вивчення колообігу речовин та балансу енергії в біосфері найактуальніша в системі 
наук про Землю. Пізнання особливостей біохімічних елементів дозволяє оцінити дефіцит того чи 
іншого елемента або його надлишок, ступінь токсичності в природних умовах, порушення в 
механізмі його міграції, викликані різними факторами. Знання закономірностей біохімічних циклів у 
кінцевому рахунку дозволить розробити їх зміни в сучасній біосфері Землі та вжити конкретних 
практичних заходів щодо запобігання порушенням у природній міграції елементів. Поки що, на жаль, 
немає достатньо надійних та оперативних методів для інтегральної оцінки стану екосистем як 
цілісних природних одиниць. Їх розробка можлива лише на основі інформації екологічного 
моніторингу. 
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УДК: 582.34:581.247:526.44 
ВИДИ РОДИНИ HYPNACEAE (МОХОПОДІБНІ) ТА ЇХ УЧАСТЬ 

В УТВОРЕННІ БРІОУГРУПОВАНЬ 
С. В. Гапон 

Полтавський державний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка 
 
На території лісостепової зони України (її лівобережної частини) мохоподібні беруть участь в 

утворенні різноманітних біогеоценозів: лісових, лучних, болотних, степових та ін. Їх 
ценозоутворююча роль проявляється по-різному. Найбільш помітна вона при утворенні певних 
виділів, окремостей фітоценозів, утворених мохами – бріоугруповань. Останні розглядаються як 
синузії чи як окремі бріоценози. Але в дійсності це не ті фітоценози, які характерні для тих чи інших 
типів рослинності, а швидше всього це їх частини. Вони, як і типові ценози, займають певну площу, 
мають своєрідну вертикальну та горизонтальну структуру, визначаються кількісними 
характеристиками: проективним покриттям, рясністю, життєвістю видів. Участь конкретних видів у 
формуванні бріоугруповань є різною. Мохи можуть або домінувати в них, або входити до їх складу у 
вигляді асектаторів, чи зустрічатися зрідка. Крім того, як свідчить практика, до складу 
бріоугруповань можуть входити лишайники, які просторово з ними пов’язані. Представники різних 
родин мохоподібних відіграють у бріоугрупованнях різну ценотичну роль. Тому метою даної роботи 
було дослідження участі видів родини Hypnaceae в утворенні таких угруповань в різних природних та 
деяких агроценозах досліджуваного регіону. 

Матеріалом для написання даної роботи послужили геоботанічні описи мохових угруповань, 
виконані згідно існуючих вимог на території лісостепової зони України (її лівобережної частини), а 
саме в Київській, Полтавській, Сумській, Харківській областях. Найбільша кількість описів припадає 
на лісові ценози, що поширені по правих корінних берегах річок Сіверський Дінець, Ворскла, Псел, 
Сула. На лівобережжі їх по борових терасах обслідувалися соснові та дубово-соснові ліси. 
Прикладом агроценозів були фруктові сади та придорожні лісосмуги. Пробні ділянки закладалися в 
місцях найбільш розвинутого мохового покриву. Основною вимогою до їх виділення при описі 
бріоугруповань є гомогенність місцезростання останніх: більш-менш однорідне освітлення, 
зволоження та ін. Огляду були піддані лише ті угруповання, до складу яких входили представники 
родини Hypnaceae. Класифікація їх проводилася згідно еколого-флористичної класифікації з 
допомогою методу Браун-Бланке. Назви синтаксонів наведені згідно Міжнародного кодексу [3], а 
назви видів мохоподібних згідно Списку бокоплідних мохів України [2].  

Лісостепова зона України ( її лівобережна частина) протягом останніх років досліджується 
автором на предмет вивчення бріоугруповань та їх класифікації. Територіально вона майже повністю 
розміщена в межах Придніпровської низовини і лише на північному сході – на відрогах 
Середньоросійської височини. Клімат регіону помірно-континентальний. Річна сума опадів 
нерівномірна і коливається від 600 до 430 мм. Середньорічна температура +70 С. Ґрунтовий покрив 
надзвичайно строкатий. Він сформувався переважно на карбонатних лесах і представлений 
чорноземами, світло-сірими грунтами та комплексом алювіальних грунтів. Серед чорноземів 
переважають типові середньо- та малогумусні, а також опідзолені.  

Лівобережна частина лісостепової зони розміщена, згідно геоботанічного районування, в межах 
Європейсько-Сибірської лісостепової області і належить до Східноєвропейської провінції та 
Лівобережнопридніпровської і Середньоросійської підпровінцій. У зв’язку зі значним розорюванням 
території (до 90 %) зональні типи рослинності майже не збереглися. В минулому тут переважали 
лучні степи, остепнені та галофільні луки, які чергувалися з лісовими масивами. Ліси більш поширені 
на північному сході, ніж на південному заході. Переважаючі в минулому широколистяні ліси, на 
сьогодні розміщені вузькими смугами на водорозділах та в заплавах річок і, в основному, 
представлені дубовими, дубово-липовими, дубово-сосновими лісами. Отже, територія району 
дослідження має досить строкатий рослинний покрив і є досить різноманітною для поселення 
мохоподібних. 

Родина Hypnaceae є досить представленою видами на всій земній кулі. Вона налічує більше 26 
родів. Крім видів помірних широт є тропічні та субтропічні види. Для України наводиться 13 родів та 
32 види цієї родини [2]. 

За результатами оригінальних досліджень встановлено, що до складу бріоугруповань 
досліджуваного регіону входять такі представники родини Hypnaceae: Callicladium haldanianum 
(Grev.) Crum., Herzogiella seligeri (Brid.) Iwats., Hypnum cupressiforme Hedw., Mitt., Hypnum pallescens 
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Hedw., Platygyrium repens (Brid.) B.S.G., Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not., Pylaisia polyantha 
(Hedw.) Schimp. Наводимо особливості участі видів родини в утворенні бріоугруповань. 

Hypnum cupressiforme є одним з найбільш поширених видів соснових та мішаних лісів. Зростає 
він також і в широколистяних ценозах. Участь його у складі бріоугруповань різна. Так, у сосняках 
злаково-різнотравних та сосняках лишайникових досліджуваного регіону він, поряд з іншими 
видами, входить до складу епігейних бріоугруповань, утворюючи або моновидові угруповання 
(представлені плямами 1-4 дм2), або ж є співдомінантом разом з Dicranum scoparium, D. polysetum, 
Pleurozium Schreberi. У дубово-соснових та листяних лісах цей вид входить переважно до складу 
епіфітних та рідше епіксильних бріоугруповань. Домінує у них не типова форма Hypnum 
cupressiforme, а f. filiformis. Частота трапляння цього виду в угрупованнях висока, адже він виступає 
діагностичним видом (далі – d.s.) для класу мохової рослинності Hypnetea cupressiformis Jezek et 
Vondracek 1962 (цит. за A. Хюбшманом [4]). Цей клас об’єднує епіфітні мохові угруповання північної 
півкулі і містить 3 порядки та 8 союзів. Такі бріоугруповання зростають в різних екологічних умовах 
щодо освітлення, зволоження та ін. Типова форма, як зауважує А. Хюбшман [4] не має 
діагностичного значення і представлена вона в угрупованнях інших класів мохової рослинності. Як 
свідчить аналіз інших літературних джерел, зокрема продромусу мохової рослинності Європи та 
прилеглих територій Р. Маршталлера [5], такий клас не виділяється. Але судячи по порядках та 
союзах угруповання з участю цього виду можна віднести до класу Frullanio dilatatae-Leucodontetea 
sciuroidis Mohan 1978 em Marst [5]. 

За результатами наших досліджень встановлено, що епіфітні угруповання з участю Hypnum 
cupressiforme добре представлені і об’єднуються вони в асоціації порядку Leucodontetalia sciuroidis v. 
Hübschman 1952, союзів Ulotion crispae Barkm. 1958, Leskion polycarpae Pec. 1965. Hypnum 
cupressiforme f. filiforme так і залишається діагностичним видом класу і зустрічається з різною 
постійністю (від І до ІІІ балів) [1].  

В описаних нами угрупованнях значна ценозоутворююча роль належить таким видам 
досліджуваної родини: Pylaisia polyantha, Hypnum pallescens, Platygyrium repens. Ці види є d.s. таких 
асоціацій та бріоугруповань (характеризуються у них домінуванням та високою постійністю (бал 
постійності переважно 4-5): Pylaisietum polyanthae Felf. 1941, Ptilidio pulcherrimi-Hypnetum 
pallescentis Barkm. ex Wilm. 1962, Platygyrium repens –угруповання. Угруповання першої асоціації 
характерні у досліджуваному регіоні як для широколистяних лісових природних масивів, так і для 
фруктових садів та придорожніх лісосмуг [1]. Їх синтаксономічна приналежність має такий вигляд:  

Клас Frullanio dilatatae-Leucodontetea sciuroidis Mohan 1978 em Marst. 
D.s. Frullania dilatata, Radula complanata  
Порядок Orthotrichetalia Had. in Kl. & Had. 1944. (Syn. Leucodontetalia sciuroidis v. Hubschm. 1952). 
D.s. Leucodon sciuroides, Orthotrichum speciosum, Pylaisia polyantha.  
Союз Ulotetum crispae Ochsn. 1928. 
D.s. Ulota crispa. 
Асоціація Pylaisietum polyanthae Felf. 1941 
D.s. Pylaisia polyantha  
Асоціація Ptilidio pulcherrimi-Hypnetum pallescentis Barkm. ex Wilm. 1962 належить до класу 

Cladonio-Lepidozietea Jez. et Vondr., 1962 порядку Dicranetalia scoparii Barkm. 1958, союзу Dicrano-
Hypnion filiformis Barkm. 1958 [5]. Угруповання цієї асоціації виявлені нами в різних частинах регіону 
і приурочені вони переважно до середньої частини стовбура Betula pendula Roth., в дубово-соснових 
лісах з участю берези. Зустрічаються вони при середньому зволоженні та значному осітленні і 
приурочені до кори з кислою реакцією. Характеристика асоціації подана в таблиці 1. 

До цього ж класу, порядку і союзу відносяться і угруповання з домінуванням Platygyrium 
repens, виявлені нами на гнилій деревині [1]. Як свідчать результати їх огляду, поки що ми не можемо 
віднести їх до однойменної асоціації Platygyretum repentis Le Blanc 1963, так як вони мають низьку 
представленість видів відповідних класу, порядку, союзу, а мають вищу представленість видів інших 
синтаксонів. 

Інші види родини Hypnaceae Callicladium haldanianum, Herzogiella seligeri виявлені нами в 
епіксильних угрупованнях. Але їх ценотична роль виявляється слабо, так як вони зустрічаються 
нерегулярно. Хоча останній вид (за літературними джерелами [5]) є d.s. асоціації Lophocoleo 
heterophyllae-Dolichothecetum seligeri Phill. 1965, яка належить до союзу Nowellion curvifoliae Phil. 
1965, порядку Cladoniodigitatae-Lepidosietalia reptantis Jez & Vondr. 1962, класу Cladonio-Lepidozietea 
Jez. et Vondr., 1962. Для нашої території такі угруповання поки що не виявлені, хоча це не виключає 
їх знахідок в майбутньому. 
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Таблиця 1 – Ptilidio pulcherrimi-Hypnetum pallescentis Barkm. ex Wilm. 1962 
 № опису 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
 Довжина п/п, см  20 20 20 20 20 10 20 15 20 20 20 20 
 Ширина п/п, см 10 10 15 10 10 10 10 10 15 15 10 10 
 Експозиція Зх Пч. Пч Пч. Пд. Сх. Пд Пч. Пч. Пч. Пд. Сх. 
 Форофіт B.p B.p B.p B.p B.p B.p B.p Bp B.p B.p B.p B.p 
 ЗПП, % 100 100 90 80 90 80 95 80 80 75 85 85 
 К-сть видів в описі 5 6 6 5 6 4 7 5 5 4 3 7 
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D.s. Ptilidio pulcherrimi-Hypnetum pallescentis Barkm. ex Wilm. 1962 
1. Hypnum pallescens 4 3 3 4 5 2 4 3 4 4 4 4 V 
2. Ptilidium pulcherrimum 1 2 3 3 2 4 2 2 3 2 2 1 V 

D.s. Cladonio digitatae-Lepidozietea reptantis 
3. Lophocolea heterophylla  2 1 2 1    2  2 2 IV 
4. Plagiothecium laetum 2 3 2 1 + 2       IIІ 
5. P. denticulatum  1     2 2     IІ 

D.s. порядку Dicranetalia scoparii, союзу Dicrano-Hypnion filiformis 
6. Dicranum montanum + +  1   1  1    ІІІ 
7. D. scoparium          1  2 І 
8. Callicladium haldanianum       1 +    + ІІ 
9. Hypnum cupressiforme   1  1  1      ІІ 

Інші види 
10. Pylasiella polyantha +     +       І 
11. Platygyrium repens      1  1      І 
12. Brachythecium salebrosum        +    1 І 
13. B. oedipodium         1 1   І 
14. Pohlia nutans   1         + І 

Примітка: В.p. – Betula pendula. CONST. – постійність видів в угрупованнях. 

Вид Ptilium crista-castrensis утворює переважно моновидові епігейні угруповання, виявлені 
нами в сосняках злаково-різнотравних та сосняках зеленомохових. Він входить також до складу 
полівидових угруповань асоціації Pleurozietum schreberi Wisn. 1930, союзу Pleurozion schreberi v. 
Krus. 1945, порядку Hylocomietalia splendentis Gilibet ex Vadam 1990, класу Hylocomietea splendentis 
Marst. 1992. 

Отже, в результаті наших досліджень встановлено, що види родини Hypnaceae є досить 
поширеними в досліджуваному регіоні і відіграють різну ценотичну роль в утворенні бріоугруповань. 
Так вид Hypnum cupressiforme f. filiformis є d.s. класу і часто зустрічається у різних угрупованнях. 
Типова форма цього виду eu-cupressiforme входить до складу бріоугруповань інших класів. D.s. 
асоціацій є види Pylaisia polyantha, Hypnum pallescens, Platygyrium repens та Herzogiella seligeri. 
Нерегулярно, з низьким ступенем постійності в угрупованнях зустрічаються Callicladium 
haldanianum, Herzogiella seligeri та Ptilium crista-castrensis.  
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УДК: 58.08+519.237 
ЗАВДАННЯ КІЛЬКІСНИХ ТА ФЛОРИСТИЧНИХ ПІДХОДІВ У ФІТОЦЕНОЛОГІЇ 

І. В. Гончаренко 
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка 

 
Кількісні методи вивчення рослинного покриву опинилися в центрі уваги фітоценологів ще 

наприкінці 60-х років минулого сторіччя. На початку 70-х у кількісній фітоценології вже 
спостерігається методологічний бум, з’являється величезна кількість робіт, присвячених 
застосуванню методів багатовимірної статистики, головним чином факторного і кластерного аналізу. 
До цього ж часу відбувається остаточне зміцнення парадигми континуалізму [4]. Більшість методів 
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торкаються таких важливих задач вивчення рослинного покриву як ординація, класифікація та 
індикація [3]. Найбільш впливовою і активною виявилася уфимська школа кількісної геоботаніки, тут 
же, в Уфі, неодноразово проводилися наради, що стосуються кількісних досліджень рослинності. 
Інтенсивно обговорюються такі методичні проблеми як інтерпретація осей факторного простору 
конкретними екологічними факторами, доцільність різноманітних коефіцієнтів флористичної 
подібності, порівнянність автоматичної та еколого-флористичної класифікацій рослинності, 
принципи добору кінцевих точок-описів для непрямої ординації градієнтів рослинності і т.д. Крім 
того розробляються нові підходи і методи геоботанічних досліджень: блок-метод Міркіна, метод 
фенограми Фрея, композиційна ординація, індекс ТКД (трансформований коефіцієнт Дайса). 
З’являються спроби інтеграції нових кількісних і традиційних методів, зокрема методу Раменського і 
класифікації Браун-Бланке. Становлення нового етапу напрямку кількісних досліджень відбувалося в 
умовах відносно спокійної в дискусійному відношенні атмосфери, що можна пояснити переважним 
домінуванням одних-двох шкіл кількісної геоботаніки. Предмет полеміки відносився в основному до 
інтерпретації результатів, а не самих алгоритмів обробки геоботанічної інформації. Зокрема, деякі 
заперечення викликала надмірна континуалізація синтаксономії під впливом бурхливої діяльності 
Б.М. Міркіна, у результаті чого сформувався погляд на фітоценоз як на умовний і відносно 
однорідний контур рослинності, а на синтаксон – як на прагматичну одиницю штучної класифікації.  

Поступово інтерес до кількісних методів у геоботаніці починає згасати. У першу чергу 
позначилася складність організації об’єкту рослинності, імовірнісна та недетермінована природа 
ценотичних систем, що зазнають значного впливу випадкових факторів. У результаті проступають 
обмеження, зв’язані з лінійністю таких багатовимірних статистичних методів як дискримінантний та 
факторний аналіз, у зв’язку з чим їхнє використання обмежується відносно вузьким еколого-
фітоценотичний діапазоном. Виявилося також, що спроба інтерпретація факторних осей якимсь 
одним реальним екологічним фактором не можлива, тому вводиться поняття про комплексний 
градієнт. Останній представляє сукупність взаємозалежних і взаємновпливаючих екофакторів, що 
ускладнює інтерпретацію результатів і не робить отриману маломірну модель абстрактного 
факторного простору наочною. Стає очевидним, що результати автоматичної класифікації майже 
завжди йдуть у протиріччя з результатами традиційної флористичної класифікації. Причина зокрема 
полягає в тому, що при кластерному аналізі усі види є рівноцінними в розрахунках коефіцієнтів 
флористичної подібності, хоча насправді вага видів різної екології повинна бути різною, скажемо, 
для видів синантропних і природних при класифікації лучної рослинності.  

Таким чином поряд із прогресом у зв’язку з впровадженням кількісних методів чітко почали 
проступати методичні проблеми їхнього застосування, що ще раз підтвердило складність об’єкту 
фітоценології. Незважаючи на це без застосування кількісних методів не можливий розвиток будь-
якої науки, оскільки саме їхнє використання дозволяє перевести науку з описової стадії до 
теоретичного рівня. Тому оптимізація кількісних методів є на сьогодні важливою задачею 
фітоценології, особливо з огляду на стрімкий розвиток комп’ютерних технологій і виникнення нових 
підходів у статистичній обробці інформації.  

Серед сучасних оптимізуючих підходів в кількісних фітоценотичних дослідженнях можна 
назвати такі перспективні напрямки:  
1. Застосування фітоіндикації на інфраценотичному рівні з метою з’ясування провідних факторів 

ценотичної диференціації.  
2. Використання частотних рядів екологічних даних для дослідження розподілу ценотичного 

різноманіття в координатах едафічних факторів. 
3. Созологічна категоризація фітоценозів залежно від типовості екотопів, на яких вони 

формуються.  
4. Кількісна оцінка репрезентативності синтаксонів на основі таксононеспецифічних критеріїв. 
5. Розробка й удосконалення алгоритмів діагноналізації фітоценотичних матриць великої 

розмірності у методі Браун-Бланке. 
6. Фітоценотичне моделювання потенційної рослинності і його застосування при вивченні сукцесій. 
7. Класифікація геоелементів і ценоелементів на підставі кількісних критеріїв. 

Розвиток кількісних методів в будь-якій галузі з часом призводить до виходу на рівень 
моделювання об’єкту. Під терміном фітоценотичне моделювання розуміється метод прогнозування 
видового складу потенційного фітоценозу шляхом підбору видів за ступенем тяжіння їхніх амплітуд 
до заданої точки градієнту, що збігається з центроїдом фітоценозу, який моделюється (потенційний 
фітоценоз). Потенційний фітоценоз можна уявити собі як плеяду найбільш тісно спряжених видів, 
асоційованість яких пов’язана з близькими вимогами до умов екотопу. Будь-який дійсний фітоценоз 
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складається, з одного боку, з видів, близьких за своєю екологією, що складають в сукупності 
фітоценотичне ядро, і випадкових мігрантів, так званих атипових (випадкових) видів.  

Інша група методів у фітоценології – це методи порівняльно-флористичного аналізу, які ще 
можна назвати ваговими, оскільки в них застосовується метод розрахунку виваженого вмісту того чи 
іншого елементу флори. Розуміння ценофлор, як об’єкту порівняльного аналізу, прийшло в ботанічну 
науку порівняно недавно. Тривалий час, коли у вітчизняній ботаніці панувала домінантна система, 
передумов для виникнення такого напрямку не було, оскільки при цьому класифікація рослинності 
спиралася на фізіономічні ознаки. З часу проникнення системи Браун-Бланке на пострадянський 
простір, дані про повний видовий склад почали швидко накопичуватися. Щонайменше десятиріччя 
пішло на накопичення первинних даних про синтаксономію України та складення першого 
продромусу рослинних угруповань за системою Браун-Бланке. Тепер такі дані наявні і синтаксономія 
виходить на новий якісний виток, коли класифікація рослинності із кінцевої мети геоботанічних 
досліджень перетворюється у підготовчий етап, а її результати – синтаксони, стають вихідною 
точкою, з якої починається порівняльно-флористичний аналіз їх видового складу. Саме тут 
починається новий синтез, а сам об’єкт аналізу назвали ценофлорою [5]. 

Порівняльного аналізу ценофлор торкається значне число дослідників, які детально дослідили 
рослинний покрив певного регіону за системою Браун-Бланке, хоча кількість таких публікацій поки 
що незначна (Фіцайло Т.В. (Київське плато) [2], Байрак О.М. (Лівобережне Придніпров’я) [1]). До 
робіт присвячених аналізу ценофлор слід також віднести і ті публікації, де хоча і не ставиться акцент 
на понятті «ценофлора», але аналізується видовий склад синтаксонів як вагова сукупність видів, що 
належать до різних геоелементів, ценоелементів, біоморф (Булохов О.Д. (Брянське Полісся), Ішбірдін 
А.Р. (синантропна рослинність Росії)). Поки що такі роботи тільки розпочаті, узагальненню 
заважають нестача фактичного матеріалу, необхідність удосконалення та розробки нових методів, але 
кількість публікацій подібного спрямування різко збільшується, і тому є ще і об’єктивні підстави, а 
саме – сильні традиції порівняльної флористики у вітчизняній ботаніці. 

Отже перспективними завданнями дослідження ценофлор є: 
1. Виділення і класифікація ценофлор. 
2. Екологічна оцінка ценофлор за методом фітоіндикації. 
3. Встановлення провідних факторів диференціації конкретної флори на ценофлори. 
4. Вивчення фітоценоциклів видів ценофлор. 
5. Географічний аналіз ценофлор, виявлення гранично-ареальних та вікаруючих видів в складі 

ценофлор. 
6. Співставлення географічної структури екологічно подібних ценофлор з різних регіонів та 

з’ясування вкладу географічного фактору у відмінності між ценофлорами. 
7. Визначення центрів видового багатства основних ценофлор та меж їх поширення. 
8. Вивчення біоморфологічної структури ценофлор. 
9. Дослідження відношення ценофлор до антропогенного фактору за відносним вмістом 

антропотолерантних видів. 
10. Класифікація основних синтаксонів щодо належності до певних типів ценофлор. 
11. Розробка та удосконалення методів виділення та структурно-порівняльного аналізу ценофлор. 

Хоча ценофлора в найпростішому випадку може співпадати з видовим складом певного 
синтаксону, але ці поняття не тотожні. Головна відмінність полягає в тому, що в класифікації 
рослинності всі види розглядаються як рівноцінні: і в розрахунках коефіцієнтів подібності, і при 
ординації і т.п. Навпаки в ценофлорі кожен вид несе певне навантаження: географічне (ареал), 
екологічне (амплітуда), біоморфологічне (біоморфа), систематичне (таксон) і, відповідно, ценофлора 
має певну структуру. В залежності від цього навіть синтаксони з однаковим ступенем подібності 
можуть мати різну структуру ценофлор та навпаки, отже не критерій діагностичних (диференційних) 
видів стає головним, а подібність або відмінність структур. Ценофлорі також не подібні конкретна та 
парціальна флора, бо останні є територіальними, а ценофлора майже завжди представлена 
фрагментами на відповідних екотопах, тим більш віддаленими, ніж рідше трапляється в регіоні даний 
тип екотопу. Порівняння ценофлор може здійснюватись і на екологічному градієнті, вздовж якого 
впорядковані ценофлори різної екології з однієї конкретної флори, та на географічному градієнті, де 
зіставляються ценофлори подібної екології з різних територіальних флор.  

Для дослідження синтаксономічної структури ценофлор необхідним є вивчення фітоценоциклів 
видів. Фітоценоцикл – це вся сукупність синтаксонів, в яких трапляється вид. Фітоценотичний спектр 
ценофлори – це співвідношення видів з різним фітоценоциклом. Фітоценотичний спектр ценофлори є 
важливою її характеристикою, що дає можливість порівнювати не лише ценофлори типових 
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синтаксонів, а також перехідних, які не можна класифікувати традиційними методами.  
Метою географічного аналізу ценофлор є «неперервна» типізація геоелементів, за якої 

геоелемент – це статистичне об’єднання видів на основі максимізації показника взаємного 
перекривання ареалів. Ареал описується такими параметрами, як загальна площа, центроїд та 
територіальний розподіл спорідненості. Кожна ценофлора – це вагова сукупність видів з характерним 
розподілом спорідненості в районах флори. Спорідненість (афінність) – відношення кількості видів, 
ареал яких перекриває дану фітохорію по відношенню до загальної кількості видів. У більшості 
випадків сукупність флористичних районів з високою афінністю є цілісною територією і відповідає 
ареалу поширення ценофлори. Географічний спектр (структура) ценофлори – ранжований за 
зменшенням значень афінності ряд флористичних районів.  

Якщо уявити фітоценоз як своєрідну ценофлору, підхід щодо фітоценотичного моделювання 
можна визначити як процес прогнозування потенційної ценофлори шляхом добору видів, що тяжіють 
до визначеної точки синтаксономічного простору. Кожен синтаксон високого рангу визначає певний 
комплексний градієнт, а сукупність всіх осей, що відповідають комплексним градієнтам, утворює 
синтаксономічний простір. Дійсна ценофлора – будь-яка ценофлора із встановленим фактичним 
видовим складом. Потенційна ценофлора – абстрактне поняття, пов’язане зі способом вивчення 
рослинного покриву шляхом групування видів, подібних за еколого-ценотичними характеристиками. 
Потенційна участь – кількісний показник, що розраховується теоретично, пропорційний ординаті 
амплітуди виду в заданій точці градієнту. Він використовується при фітоценотичному моделюванні 
для добору видів потенційної ценофлори за ступенем тяжіння амплітуд до визначеної точки 
синтаксономічного простору. «Щільна» ценофлора – з високим значенням гомогенності, великою 
питомою вагою ядра. «Пухка» ценофлора – з низьким значенням гомогенності, формується при дії 
ненаправлених факторів, чи при зсуві рівноваги будь-яких інших факторів.  

Будь-яка ценофлора є пробою флори в певній ділянці абстрактного синтаксономічного 
простору. Синтаксони з відомим видовим складом ценофлори є точками реперами 
синтаксономічного простору. Видовий склад потенційної ценофлори в будь-якій точці 
синтаксономічного простру залежить тільки від ступеня тяжіння до опорних синтаксонів-реперів та 
їх видового складу.  

Таким чином перспектива подальшого розвитку методологічного апарату фітоценології полягає 
у оптимізації кількісних і вагових (флористичних) методів. Ці напрямки становлять своєрідну 
єдність, хоча і розглядалися нами окремо. Так кількісні методи застосовуються при аналізі ценофлор, 
і грунт для кількісних параметрів визначають флористичні показники. Зазначені напрямки 
оптимізації методів кількісної і вагової фітоценології являють актуальні підходи, що дозволяють 
підійти до рівня фітоценотичного моделювання та вирахування потенційної рослинності за 
параметрами середовища. 
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АУТЕКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ РОДУ CAREX (CYPERACEAE) 
ФЛОРИ УКРАЇНИ 

І. М. Данилик 
Інститут екології Карпат НАН України 

 
Рід Carex L. (Cyperaceae Juss.) є одним з найбільших за видовим складом у флорі судинних 

рослин України [2]. За нашими даними до нього належать 96 видів, у тому числі нещодавно виявлені 
Carex demissa Horneman, C. strigosa Huds., C. loliacea L., C. brunnescens (Pers.) Poir. У родових 
спектрах багатьох регіональних флор рід Carex посідає перше місце, здебільшого, значно 
випереджаючи найближчі роди. Не менш вагоме значення осок і в складі рослинного покриву нашої 
країни. У формуванні рослинності України багато видів осок виступають домінантами й 
субдомінантами численних асоціацій, а за участю у фітоценозах поступаються лише злакам [3]. 
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Подальше вивчення роду Carex передбачає поглиблені дослідження щодо екологічних 
особливостей видового різноманіття. Це дозволить встановити взаємозв’язок рослин i середовища в 
якому вони перебувають; виявити ступінь адаптаційних пристосувань видів до впливу на них 
абіотичних факторів середовища. Екологічний аналіз осок флори України був проведений з 
використанням шкал Г. Елленберга [4, 5], шляхом групування видів за зростанням величини 
екологічних індексів (бали) рослин стосовно до світлового, термічного режиму, континентальності 
клімаиу, вологості, кислотного, азотного й сольового режимів. Унаслідок комплексного впливу, ці 
фактори є основними інтегральними показниками, які визначають екологічну амплітуду видів, тобто 
здатність займати ними вiдповiднi екотопи. 

Фізико-географічні умови України є надзвичайно гетерогенними, як у висотному, так і в 
широтному напрямках. Це сприяло формуванню на цій території різноманітних екологічних ніш і 
відобразилося на заселенні їх рослинами з різним ступенем екологічної амплітуди. Саме до таких 
рослин належать осоки, які завдяки своїм адаптаційним пристосуванням опанували 
найрізноманітніші екотопи, за винятком власне водних – гігроморфні види відсутні (еугідітофіти, 
аерогідатофіти, плейстофіти) [1]. 

Результати розподілу видів роду Carex флори України за бальними показниками екологічних 
шкал Г. Елленберга представлені в таблиці. Аналізуючи отримані дані, простежується загальна 
тенденція щодо розміщення видів у досить широкому діапазоні значень (балів) за більшістю 
екологічних факторів. Найбільша гетерогенність виявлена за відношенням до режиму кислотності 
субстрату, де простежується диференціація видів із значеннями індексів від 1 до 9 балів, а також 
значна частка індиферентних видів (14), які проявляють широкий діапазон толерантності до цього 
фактора. Проте, можна стверджувати, що види осок України переважають на помірно-лужних 
субстратах (більше 50 % видів), однак деякі є індикаторами кислих ґрунтів, наприклад, C. bigelowii 
Torr. ex Schwein., C. pauciflora Lightf., C. limosa L. 

Широким діапазоном значень характеризуються види осок за світловим і водним режимами, 
тобто у флорі України представлені як світлолюбиві, так і тіневитривалі види; сухих і 
перезволожених місцезростань. Більша ж частина осок за відношенням до цих екологічних факторів 
мають індекси, відповідно, світловий режим у діапазоні від 7 до 9 балів (74 види), водний з двома 
максимумами – від 8 до 10 балів (45 видів) і 4 бали (14 видів). Ці дані свідчать про переважання на 
дослідженій території світло- і вологолюбних видів роду, а також – наявності значної кількості 
тіневитривалих і ксерофільних видів, що повною мірою забезпечується екотопічними особливостями 
дослідженої території. 

Таблиця – Розподіл видів роду Carex L. (Cyperaceae Juss.) флори України 
за екологічними шкалами Елленберга 

Кількість видів за екологічними факторами* Екологічний індекс, 
бали L T K F R N S 

Разом 

0 - - - - - - 83 - 
1 0 2 2 0 2 4 6 16 
2 1 6 9 4 4 27 2 53 
3 3 5 23 6 8 22 1 68 
4 5 12 10 14 8 19 2 70 
5 8 16 18 9 5 14 1 71 
6 5 28 11 9 23 7 1 84 
7 24 8 12 9 15 0 0 68 
8 26 2 3 13 13 0 0 57 
9 24 0 0 30 4 0 0 58 

10 - - - 2 - - - - 
11 - - - 0 - - - - 
12 - - - 0 - - - - 

Індиферентні види 0 17 8 0 14 3 0 42 

* Буквені скорочення екологічних факторів прийняті за [Ellenberg, 1992], відповідно: L – світло, T – температура, K – 
континентальність, F – волога, R – кислотність, N – азот, S – сольовий режим. 

Важливе значення в поширенні осок України має також азотний режим, проте, більшість 
представників зосереджені в низьких і середніх значеннях екологічних індексів – від 2 до 5 балів (82 
види), що відповідає оліго- і мезогемеробним умовам місцезростань. Лише незначна кількість видів 
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(C. distans L., C. remota L. і C. tomentosa L.) за відношенням до азотного режиму належить до 
індиферентних, а представники з індексами від 7 до 9 балів повністю відсутні. 

Близькими показниками характеризуються види роду Carex за тепловим режимом і 
відношенням до континентальності клімату, а за першим екологічним фактором простежується два 
максимуми – у середній частині шкал і в прояві видами широкого діапазону толерантності. За 
тепловим режимом у межах індексів від 4 до 6 балів зосереджено 56 видів та індиферентних – 17, за 
континентальністю відповідно – від 3 до 7 балів – 72 та індиферентних – 8 видів. За значеннями 
екологічних індексів теплового режиму та континентальності осоки флори України відображають 
загальну тенденцію для помірної природної зони з, відносно, високою океанічністю клімату.  

Найменшу диференціацію екологічних індексів для видів дослідженого роду встановлено за 
відношенням до сольового режиму. Лише 13 видів проявляють галофільні властивості – ростуть на 
засолених субстратах. До видів з, відносно, високим ступенем галофільності належать, насамперед, 
C. extensa Good., C. divisa Huds., C. melanostachya Bieb. ex Willd. 

Враховуючи те, що ріст і розвиток кожного виду проходить під впливом комплексної дії всіх 
екологічних факторів, цікавими є результати сумарних значень. Кількісні показники (більше 50 %) 
видів роду осок за бальними значеннями шкал майже рівномірно розподілені в діапазоні значень від 
2 до 9 балів – від 53 до 84 видів. Досить значна сумарна дія екологічних факторів характерна для 
широкого діапазону толерантності – 42 види. 

Таким чином, можна зробити висновки щодо переважання у флорі України видів роду Carex, 
які приурочені до відкритих фітоценозів гідро-гігрофільних екосистем з високим показниками 
світлового та водного режимів і низькими індексами азотного режиму та континентальності клімату. 
Велика кількість видів має широкий діапазон толерантності до теплового та кислотного режимів і 
континентальності клімату. Значною гетерогенністю характеризуються види за азотним режимом і 
сумарною дією усіх екологічних факторів середовища. Лише незначна частина осок належить до 
галофільних видів, переважна ж більшість є галофобними рослинами. 

 
1. Дубына Д.В., Гейны С., Гроудова З. и др. Макрофиты – индикаторы изменений природной среды. – К.: Наук. думка, 1993. – 434 

с. 
2. Определитель высших растений Украины / Доброчаева Д.Н., Котов М.И., Прокудин Ю.Н., и др. – Киев: Наук. думка, 1987. – 

548 с. 
3. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дидух Я.П., Дубына Д.В. и др. Продромус растительности Украины. – Киев: Наук. думка, 1991. – 272 с. 
4. Ellenberg H. Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen. – Stuttgart: Ulmer, 1996. – 5. Aufl. – 1096 S. 
5. Ellenberg H., Weber H.E., Düll R., Wirth V., Werner W., Pauli en D. Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa // Scripta 
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УДК: [582.734.4 : 581.46] : 630*27(477.41-2) 
КВІТУВАННЯ ТРОЯНД В НАЦІОНАЛЬНОМУ ДЕНДРОПАРКУ «СОФІЇВКА» 

ЗА ПОГОДНИХ УМОВ 2006 Р. 
І. Л. Дениско  

Національний дендрологічний парк «Софіївка» НДІ НАН України 
 
Терміни настання квітування та його рясність залежать від ряду причин. Відомо, що період 

розвитку рослини до квітування визначається фотоперіодом і впливом температур. Не менш 
важливим фактором є водопостачання рослини, адже найпершою реакцією рослини на водний стрес є 
припинення росту й розвитку [3]. 

Національний Дендрологічний парк «Софіївка» – НДІ НАН України розташовано в південній 
частині Правобережного Лісостепу України. Його координати 48°45’ півн. ш. і майже 48° східн. д. 
Клімат даної місцевості помірно континентальний з середньорічною температурою повітря 7 °С. 
Максимальна температура становить 38, мінімальна – мінус 37 °С. Часто спостерігаються 
пізньовесняні й ранньоосінні заморозки. Протягом літа тримаються температури 19 – 24 °С. 
Середньорічна кількість опадів 550 мм на рік, причому більша їхня частина припадає на теплий 
період року [2]. 

За даними агрометеорологічних спостережень 2006 року середньомісячні температури 
становили: у квітні – 9,1 °С, травні – 14,7 °С, червні – 17,8 °С. Денна температура понад 20 °С 
встановилася, лише починаючи з 22.06.2006. Кількість опадів у квітні складала 42,0 мм, травні – 48,6 
мм, червні – 46,5 мм, липні – 40,8 мм, серпні – 49,7 мм (для порівняння, в березні – 84,6 мм). Тобто 
пік опадів 2006 р. змістився з літніх місяців на весняні. 
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Колекція троянд в Національному дендропарку «Софіївка» становить близько 450 сортів. В 
1998 – 1999 було створено розарій, на якому нині представлено близько 130 ростів троянд різних 
груп. Фенологічні спостереження троянд розарію показали, що квітування більшості сортів 
розпочалося на 7 – 10 днів пізніше, ніж звичайно. Узагальнені дані за групами сортів наведено в 
таблиці 1. 

Таблиця 1 – Календар початку квітування троянд в умовах дендропарку «Софіївка» 
Відсоток сортів ( %), що розпочали квітування за декадами червня Група сортів 

I II III 
Початок квітування за 

даними попередніх років [2] 
Грандіфлора 50 50 - I дек. червня 
Мініатюрні 78 22 - III дек. травня 
Поліантові 67 33 - I дек. червня 
Флорібунда 38 62 - I дек. червня 

Чайно-гібридні 30 65 5 I дек. червня 

Початок квітування плетистих троянд (як великоквіткових, так і дрібноквіткових) залишився 
практично без змін. 

За даними спостережень попередніх років [1] настання максимуму квітування зазвичай 
відбувається через 10 – 29 днів, залежно від групи сортів троянд і погодних умов. У 2006 році масове 
квітування розпочалося надзвичайно швидко. Узагальнені дані за групами сортів наведено в табл. 2., 
окремо за сортами – в табл. 3. 

Таблиця 2 – Настання максимуму квітування троянд 
Відсоток сортів ( %), в яких час між початком і максимумом квітування 

становив: Група сортів 
1 – 5 днів 6 – 10 днів 11 – 15 днів 16 – 20 днів 21 – 25 днів 

За даними 
попередніх років [1] 

Грандіфлора 33  34  - 33  -  
Мініатюрні 67  33  - - - 10 – 12 
Плетисті 100  - - - - 13 – 15 
Плетисті 
великоквіткові 40  60  - - - 13 – 15 

Поліантові 44  56  - - - 10 – 12 
Флорібунда 41  52  7  - -  
Чайно-гібридні 20  46  16  17  1  17 – 29 

Таблиця 3 – Результати фенологічних спостережень троянд розарію в 2006 р. 

Назва сорту Початок 
квітування 

Початок 
масового 
квітування 

 Назва сорту Початок 
квітування 

Початок 
масового 
квітування 

Чайно-гібридні троянди Roter Stern 13.06 18.06 
Ambassador 15.06 18.06 Royal Highness 07.06 15.06 
American Heritage 07.06 24.06 Rozovyj Val’s 06.06 15.06 
Angelique 13.06 20.06 Sandra 12.06 20.06 
Anna 11.06 17.06 Schwarze Madonna 21.06 25.06 
Antonia Ridge 18.06 30.06 Sophia Loren 18.06 24.06 
Athena 08.06 17.06 Super Star 09.06 18.06 
Avrora 20.06 25.06 Texas Gold 07.06 13.06 
Baccara 20.06 30.06 Tiffany 13.06 17.06 
Barcarole 16.06 30.06 Toque Rouge 18.06 25.06 
Black Magic 15.06 20.06 Toro de Fuego 18.06 25.06 
Burgund 24.06 01.07 Troika 14.06 17.06 
Carina 15.06 18.06 Uncle Walter 19.06 15.07 
Citrina 07.06 15.06 Vivre 17.06 25.06 
Dallas 09.06 25.06 Wimi 05.06 20.06 
Dame de Coeur 13.06 18.06 Zolotaia Osen’ 08.06 15.06 
Divine 16.06 24.06 Флорібунда 
Dolce Vita 12.06 25.06 Ama 09.06 15.06 
Dzhakaranda 09.06 17.06 Antique Silk 06.06 12.06 
Eiffel Tower 13.06 16.06 Arthur Bell 02.06 10.06 
Elegia 09.06 15.06 Centenaire de Lourdes 13.06 16.06 
Erotika 09.06 26.06 Chajka 13.06 20.06 
Esmeralda 21.06 25.06 City of Belfast 12.06 16.06 
Feuerzauber 13.06 15.06 

 

Cyclamen 13.06 18.06 
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Назва сорту Початок 
квітування 

Початок 
масового 
квітування 

 Назва сорту Початок 
квітування 

Початок 
масового 
квітування 

Flamingo 07.06 15.06 Europeana 10.06 18.06 
Flanung 06.06 15.06 Florentina 11.06 21.06 
Folklore 15.06 20.06 Friesia 02.06 12.06 
Funkuhr 11.06 14.06 Goldmarie 07.06 15.06 
Gloria Dei 05.06 13.06 Iceberg 05.06 15.06 
Grand Gala 17.06 24.06 Jaguar 09.06 20.06 
Grand Mogul 08.06 17.06 Julia 18.06 26.06 
Grand Prix 15.06 18.06 Lavaglut 12.06 17.06 
Harmonie 11.06 17.06 Lilli Marlene 15.06 24.06 
Ilona 13.06 18.06 Lumina 12.06 15.06 
Interflora 17.06 21.06 Marina 13.06 17.06 
Kardinal 09.06 15.06 Mersedes 12.06 17.06 
La Marseillaise 13.06 28.06 Minuette 07.06 14.06 
Lady Rose 11.06 15.06 Nordia 11.06 18.06 
Lancôme 13.06 24.06 Orange Sensation 12.06 16.06 
Landora 13.06 16.06 Plamia Vostoka 13.06 15.06 
Le Rouge et le Noir 15.06 18.06 Prominent 10.06 15.06 
Lipstick 11.06 18.06 Red Velvet 16.06 18.06 
Lolita 18.06 24.06 Ruby 18.06 25.06 
Louqsor 08.06 16.06 Serdce Danko 10.06 15.06 
Mainzer Fastnacht 02.06 15.06 Shocking Blue 12.06 24.06 
Medallion 05.06 15.06 Sonia 15.06 19.06 
Mildred Scheel 16.06 18.06 Грандіфлора 
Mister Lincoln 08.06 17.06 Koralovyj Siurpryz 08.06 15.06 
Mme Delbard 12.06 21.06 Mount Shasta 09.06 28.06 
Nil Bleu 07.06 15.06 Ocharovanie 12.06 17.06 
Norita 16.06 28.06 Samourai 15.06 20.06 
Nostalgie 17.06 20.06 The Queen Elizabeth 13.06 21.06 
Oktіabrina 18.06 24.06 White Queen Elizabeth 10.06 26.06 
Osiana 12.06 15.06 Поліантові троянди 
Papa Meilland 13.06 18.06 Сameo 18.06 25.06 
Peach Melba 12.06 16.06 Border King 15.06 17.06 
Polarstern 07.06 15.06 Eulalia Berridge 25.06 03.07 
Prima Ballerina 15.06 24.06 Gloria Mundi 21.06 26.06 
Raphaela 21.06 26.06 Katharina Zeimet 13.06 17.06 
Red Berlin 15.06 20.06 Mme Norbert Levavasseur 22.06 30.06 
Red Queen 20.06 30.06 Orange Triumph 15.06 18.06 
Rina Herholdt 13.06 24.06 Orange Triumph Superba 18.06 24.06 

Rose Gaujard 16.06 25.06 Rote Teschendorffs 
Jubiläumsrose 16.06 18.06 

Плетисті велико квіткові Scarlet Pimpernel 17.06 26.06 
Dievich’i Hr’ozy 11.06 18.06 Zwergkönig 10.06 13.06 
Flammentanz 13.06 18.06 Плетисті троянди 
Glenn Dale 18.06 24.06 Veilchenblau 13.06 15.06 
Krasnyi Maiak 15.06 18.06 Wartburg 13.06 16.06 
New Dawn Rouge 12.06 18.06 Троянди Кордеса   

Мініатюрні троянди Sympathie 15.06 21.06 
Baby Carnaval 05.06 10.06 Напівплетисті троянд 
Colibri 05.06 12.06 Westerland 18.06 21.06 
Coralin 05.06 12.06 Robusta 20.06 15.06 
Fresh Pink 13.06 16.06 Khersones 20.06 25.06 
Little Buckaroo 07.06 12.06 Паркові троянди   

Perla de Alcanada 07.06 12.06 R. foetida Herrm. var. 
persiana (Lem.) Rehd. 09.06 13.06 

Rouletii 05.06 10.06 R. alba L. 02.06 15.06 

Хвиля квітування тривала 9 – 14 днів, залежно від сорту, поступово знижуючись. Повторного 
масового квітування не спостерігалося. Протягом періоду з другої половини липня й до кінця жовтня 
2006 на кущах в троянд чайно-гібридних сортів, а також грандіфлора, флорібунда спостерігалося 1 – 
2 (максимум 4) квітки одночасно. Масове квітування плетистих троянд припинилось у першій-другій 
декадах липня. Поліантові троянди сортів Eulalia Berridge, Orange Triumph, Orange Triumph Superba 
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рясно квітували до заморозків (17.10.2006р.). Повне припинення квітування R. foetida Herrm. var. 
persiana (Lem.) Rehd. відбулося 28.06.2006, а R. alba L. – 03.07.2006. 

Таким чином, одною з передумов настання повторних хвиль квітування в сортів троянд, що 
ремонтують, є забезпечення їх належного водопостачання. 

 
1. Митин В.В. Интродукция шиповников в Лесостепи Украины. – К.: Наукова думка, 1993. – С. 5 
2. Корнесобственные розы в Национальном дендропарке «Софиевка» / Мороз Е.К. – Умань: «АЛМИ», 2006. – 174 с. 
3. Мусієнко М.М. Фізіологія рослин. – К.: Либідь, 2005 – Сс. 586 – 653. 

 
 

УДК: 581.1 
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ 

В УМОВАХ ДЕФІЦИТУ ВОДИ В ГРУНТІ 
О. І. Жук 

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України 
 
Озима пшениця в Україні та інших місцевостях вирощується в умовах недостатнього та 

нестабільного забезпечення водою, особливо на початкових та завершальних етапах онтогенезу. 
Дефіцит води в ґрунті в період посів-сходи призводить до зменшення схожості насіння, зрідження 
посівів, формування слабких рослин, які нерідко гинуть під час перезимівлі. Найчастіше пшениця 
зустрічається з посухою в природних умовах після виходу рослин в трубку, на початку колосіння, 
цвітіння та формування зернівки. Наслідком негативної дії дефіциту води в цей період може бути 
порушення формування статевих клітин, зменшення фертильності пилку, погане проростання, 
запліднення, формування малих, невиповнених зернівок. В колосі нерідко відзначається відсутність 
або недостатня кількість зернин, що призводить до таких явищ як череззерниця та пустоколосся. 
Однак ці явища відзначаються лише у вкрай несприятливих за водозабезпеченням умовах тривалої та 
глибокої посухи, на ґрунтах з глибоким заляганням водоносних горизонтів, коли рослини не здатні 
добувати воду за допомогою потужної кореневої системи. Найчастіше посуха спричиняє втрати 
врожаю через зменшення маси та розмірів зернівок. Проблема формування врожаю пшениці в умовах 
недостатнього забезпечення рослин водою та реалізації потенційної продуктивності сучасних сортів 
інтенсивного типу стає все більш актуальною і інтерес дослідників до неї невпинно зростає [1]. 
Однак, накопичення значної кількості даних все ще не дозволяє остаточно з’ясувати причинно-
наслідкові взаємозв’язки фізіологічних процесів, які відбуваються в рослинах пшениці в період 
формування зернівки і дефіциту води в ґрунті. Детально вивчено процеси фотосинтезу та 
пересування фотоасимілятів, атрагуючу функцію зерна, реутилізацію вуглеводів та інших асимілятів 
з листків та стебла до колоса. Всі ці процеси тісно пов’язані з регуляцією водного статусу рослини, 
який лежить в основі забезпечення не лише фотосинтезу та транспорту, але й проліферації клітин 
тканин майбутньої зернівки. Відомо, що найважливіша роль в формуванні зерна пшениці належить 
останньому, так званому «прапорцевому», листку. Цей листок функціонує найдовше, забезпечує 
фотоасимілятами колос і відзначається у багатьох сортів пшениці високою здатністю до осмотичної 
регуляції. Ефективність функціонування системи прапорцевий листок – колос пшениці в змінних та 
несприятливих умовах навколишнього середовища у сучасних високопродуктивних сортів 
залишається майже не вивченою, однак саме цей період онтогенезу пшениці відносять до 
найвідповідальніших для формування врожаю і високої якості зерна.  

Нами раніше було вивчено специфіку ростових процесів у рослин пшениці на початкових 
етапах онтогенезу в умовах дефіциту води в ґрунті і встановлено здатність рослин 
високопродуктивних сортів до адаптації, осморегуляції та підтримання водного статусу за рахунок 
перерозподілу води для продовження ростових процесів [2, 3, 4]. Було також з’ясовано, що умови 
формування зерна суттєво впливають на інтенсивність ростових процесів в період проростання 
насіння, кінетику проліферації клітин апікальних та інтеркалярних меристем. Саме дослідження 
процесів проростання зерна пшениці значної кількості сортів різних років врожаю привело нас до 
необхідності проведення вивчення специфіки формування зернівки пшениці в умовах посухи. 
З’ясувалось, що цей аспект проблеми посухостійкості рослин пшениці залишився майже не 
вивченим. Переважна більшість дослідників реєструє лише кінцевий результат у вигляді маси зерен, 
структури урожаю, тому перебіг подій в процесі росту зернівки від початку її формування 
залишається невідомим. Метою наших досліджень було вивчення взаємозв’язку між водним 
режимом прапорцевого листка озимої пшениці та наростанням маси зернівки в період посухи, а 
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також ролі екзогенних регуляторів росту цитокінінового і ауксинового типу дії в регуляції водного 
режиму листка та формуванні насіння. 

Об’єктами дослідження були рослини озимої м’якої пшениці (Triticum aestivum L.) сортів 
Альбатрос одеський та Білоцерківська 47, які вирощували в умова вегетаційного досліду в посудинах 
Вагнера місткістю 6 кг дерново-підзолистого ґрунту. Під час підготовки ґрунту в посудини вносили 
по 1 кг азоту, 4 г калію та 1 г фосфору в розрахунку на діючу речовину на 1 кг ґрунту. Протягом осені 
і зими в посудинах підтримували оптимальну вологість ґрунту. Весною в фазі кущіння рослини 
підживлювали поживними розчинами, які містили 0,5 г азоту, фосфору та калію в розрахунку на 
діючу речовину на 1 кг ґрунту. В кінці фази трубкування до початку цвітіння рослини дослідних 
варіантів, крім одного, обробляли водними розчинами регуляторів росту ауксинового та 
цитокінінового типу дії БАП та 2,4-Д в концентрації 10-4 М за діючою речовиною. Після обробки 
рослин полив рослин дослідних варіантів зменшували і доводили вологість ґрунту до 30 % ПВ. В 
контролі рівень вологості ґрунту підтримувався близько 60 % ПВ. Протягом досліду вологість ґрунту 
контролювалась ваговим методом щодобово. Протягом періоду посухи визначали величину водного 
дефіциту прапорцевих листків методом Штокера-Литвинова, вміст води ваговим методом, величину 
осмотичного потенціалу ізоосмотичним методом та наростання маси зернівки. Повторність дослідів 
чотириразова, визначення параметрів водного режиму та наростання маси зернівок в кожному 
варіанті проводилось з десятиразовою повторністю. 

Встановлено, що в умовах середньої посухи, яка найчастіше зустрічається в Україні, величина 
осмотичного потенціалу прапорцевого листка пшениці сорту Альбатрос одеський протягом 10 діб 
зростала від -0,2 до -0,38 МПа. Достресова обробка рослин синтетичним цитокініном БАП незначно 
стримувала наростання величини осмотичного потенціалу, який наприкінці посухи становив -0,33 
МПа. Синтетичний ауксин 2,4-Д не впливав на наростання величини осмотичного потенціалу. У 
пшениці сорту Білоцерківська 47 відзначено більше наростання осмотичного потенціалу в період 
посухи порівняно з пшеницею сорту Альбатрос одеський, який на десяту добу посухи становив 0,41 
МПа. БАП суттєво зменшував водний потенціал листків пшениці сорту Білоцерківська 47, який 
наприкінці посухи становив -0,33 МПа, а ауксин практично не впливав на його величину. Отже, 
більш стійкий до посухи сорт пшениці Альбатрос одеський вивив вищу водозатримну здатність та 
можливості осмотичної регуляції, а цитокініни сприяли підтриманню водного статусу тканин в 
період тривалої ґрунтової посухи. Величина водного дефіциту прапорцевого листка пшениці сорту 
Альбатрос одеський також зростала протягом посухи, однак не досягала критичних для виживання 
клітин мезофілу рівнів і становила на десяту добу 34,4 %. Достресова обробка рослин синтетичними 
цитокінінами та ауксинами суттєво зменшувала величину водного дефіциту прапорцевих листків 
пшениці сорту Альбатрос одеський протягом посухи і тому наприкінці досліду він не перевищував 
20,4 %. У менш стійкого до посухи сорту пшениці Білоцерківська 47 водний дефіцит листків 
наростав швидше порівняно з сортом Альбатрос одеський, але наприкінці посухи залишався 
невисоким. Ефективність використання екзогенних цитокінінів та ауксинів у даного сорту пшениці 
була меншою, адже величина водного дефіциту до кінця досліду досягла 25,3 та 23,8 %. Загальний 
вміст води в листках рослин обох сортів корелював з величинами їх водного дефіциту та 
осмотичного потенціалу.  

В період посухи у рослин пшениці відбувалось наростання маси зернівки. Нами було вивчено 
динаміку росту зернівок пшениці в період дії посухи та достресової обробки рослин екзогенними 
регуляторами росту. Встановлено, що наростання дефіциту води в рослинах спричиняло 
уповільнення наростання маси зернівок обох вивчених сортів озимої пшениці. Однак затримка росту 
зернівки у пшениці сорту Білоцерківська 47 була більшою порівняно з тою, яка відзначена у пшениці 
сорту Альбатрос одеський. Наприкінці періоду посухи у дослідному варіанті у пшениці сорту 
Білоцерківська 47 сира маса середньої зернівки становила 24,0 мг, а в контролі – 36,8 мг. Достресова 
обробка рослин синтетичними цитокінінами і ауксинами сприяла наростанню маси зернівки в умовах 
дефіциту води у пшениці сорту Білоцерківська 47, тому у варіанті, де рослини були оброблені БАП 
кінцева маса зернівки була близькою до тої, що знайдена у рослин контрольного варіанту і становила 
36,9 мг, а у варіанті з використанням 2,4-Д становила 34,8 мг. Сорт пшениці Альбатрос одеський 
виявив високу стійкість до дефіциту води і за ознакою наростання маси зернівок в період посухи. 
Початкова маса зернівок цього сорту була меншою, ніж у сорту Білоцерківська 47, але протягом 10 
діб вона суттєво зростала і в контрольному та дослідному варіантах була близькою до тої, яка 
знайдена у сорту Білоцерківська 47 і становила для контролю 38,4 мг, а для досліду – 28,4 мг. 
Достресова обробка рослин синтетичними цитокінінами і ауксинами зменшувала негативну дію 
посухи на наростання маси зернівки. Наприкінці 10-добової посухи під впливом БАП маса зернівок 
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досягала 30,4 мг, а під впливом 2,4 Д- 31,1 мг. Отже, дефіцит води у ґрунті спричиняв втрату води 
прапорцевими листками пшениці сортів Альбатрос одеський та Білоцерківська 47. Значніша стійкість 
до посухи сорту Альбатрос одеський проявилась у вигляді здатності до осмотичної регуляції та 
меншої втрати води листками порівняно з менш посухостійким сортом пшениці Білоцерківська 47. 
Внаслідок кращого водо забезпечення колоса у рослин посухостійкого сорту відбувалось більш 
інтенсивне наростання маси зернівки. Достресова обробка рослин регуляторами росту сприяла 
підтриманню водного статусу і посилювала наростання маси зернівки. Особливо ефективними 
виявились екзогенні цитокініни. Суттєвий ефект цитокінінів обумовлюється тим, що вони беруть 
участь не лише в регуляції водного статусу дорослих клітин листків, затримують старіння тканин, 
підтримують транспортні процеси та фотосинтез, а також активно регулюють проліферативні 
процеси, які лежать в основі росту зернівки на початкових етапах її формування. Саме за рахунок 
інтенсифікації поділів клітин в молодих тканинах відбувається наростання їх маси. В сучасній 
літературі формується уявлення про те, що кінцева продуктивність рослини залежить не стільки від 
накопичення запасних речовин на кінцевому етапі, скільки від утворення певної кількості клітин, 
інтенсивності проліферації в тимчасових меристемах. Однак, прямих досліджень проліферативної 
активності тканин насіння в період його формування мало і переважна більшість з них відноситься до 
умов закладання зародка насіння пшениці при низьких температурах та високій вологості в північних 
регіонах Росії. В цих умовах зернівки надміру розбухають і утворюють в зародку навіть четвертий 
листок, однак проростання такого насіння відбувається повільно, його схожість низька. В умовах 
дефіциту води в ґрунті, навпаки відбувається прискорене дозрівання насіння, маса його невелика, 
однак продовольча якість зерна висока за рахунок збільшення вмісту білку та клейковини по 
відношенню до вмісту крохмалю.  

В сучасному землеробстві активно використовують регулятори росту та препарати для 
підвищення продуктивності озимої пшениці. Значна кількість їх рекомендована для обробки рослин в 
фазу виходу в трубку. Одночасно з регуляторами росту в цей період можуть вносити гербіциди, 
значна частина яких є похідними 2,4-Д і проявляє в низьких концентраціях ауксинову активність. 
Однак, ефективність переважної більшості препаратів досліджена за умов оптимального водо 
забезпечення і їх роль в регуляції водного режиму пшениці в період посухи залишається 
нез’ясованою. Проведені нами дослідження дозволяють зробити висновок, що у сучасних 
високопродуктивних сортів озимої пшениці функціонують системи регуляції водного режиму, які 
забезпечують реалізацію продуктивного потенціалу сортів озимої пшениці в несприятливих умовах 
забезпечення водою з ґрунту. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ФОТОБІОЛОГІЧНІ РЕАКЦІЇ РОСЛИН 
В. В. Ільєнко 

Національний аграрний університет 
 
Інформаційні – реакції, при яких світло є керуючим сигналом, що викликає через спеціалізовані 

механізми утворення фотопродуктів та забезпечує інформацію щодо навколишнього середовища. 
Метою цього повідомлення є освітлення таких інформаційних реакцій як фотоморфогенез, 
фототропізм та фотоперіодизм. 

Фотоморфогенез. До цього типу фотобіологічних реакцій можна віднести всю сукупність 
контрольованих світлом процесів, пов’язаних з розвитком та ростом рослини, причому реакції 
рослини не характеризуються орієнтованою відносно світла направленістю, а світловий стимул не 
має просторової направленості та періодичності. 

Фотоморфогенетичними реакціями можна вважати проростання насіння, видовження стебла, 
формування листя, розвиток хлоропластів тощо. 
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Більшість фотоморфогенетичних реакцій рослин відбуваються завдяки участі трьох типів 
фоторецепторів – фітохрома, криптохрома – рецептора синього та ультрафіолетового УФ-А (320-400 
нм) випромінювання. Фітохром складається з білкової частини та хромофора – лінійного тетрапірола 
(фітохромобіліна), що поглинає світло. Фітохром може існувати в двох різних формах, які можуть 
перетворюватися одна в одну: Рч (фізіологічно неактивна форма, що поглинає червоне світло) та Рдч 
(фізіологічно активна форма, що поглинає дальнє червоне світло). Коли молекула Рч поглинає фотон 
червоного світла з довжиною 660 нм, вона перетворюється у Рдч; якщо молекула Рдч поглинає фотон 
дальнього червоного світла з довжиною 730 нм, вона перетворюється у Рч. Такі переходи під впливом 
світла називаються фотоконверсіями. Участь фітохрому в морфогенетичних процесах 
підтверджують досліди по оборотній стимуляції та інгібуванню морфогенетичних процесів червоним 
(660 нм) та дальнім червоним (730 нм) світлом. Фітохром локалізований у мембранах рослини; 
основним механізмом дії фітохрому слід вважати регуляцію функцій мембран за рахунок 
конформаційних змін фітохрому, що впливають на проникність мембрани, з якою він зв’язаний, на 
активний транспорт іонів через мембрану та активність фітогормонів і білків, зв’язаних з мембраною. 
Криптохром відповідає за поглинання світла в синій (400-500 нм) та ультрафіолетовій УФ-А 
областях спектра; функції його можуть виконувати флавіни або каротиноїди. Складається 
криптохром з білка, зв’язаного з двома хромофорами. Спектр дії криптохрому займає область 390-480 
нм з максимумом при 450 нм. Криптохром відповідає за інгібування видовження стебла, розвиток 
листя, фотоперіодичне цвітіння тощо.  

Фототропізм – це індукований світлом рух частини фіксованого рослинного організму. Ця 
фотобіологічна реакція являє собою відгук рослини на градієнт світла. Такі градієнти можуть 
утворюватися за рахунок поглинання або розсіювання світла, яке проходить через рослинний орган. 
Розрізняють позитивний (рух до джерела світла) та негативний (від джерела) фототропізм. Для 
верхівок паростків характерним є позитивний фототропізм, тоді як для коріння – негативний. Якщо, 
наприклад, колеоптиль вівса освітити світлом низької інтенсивності з одного боку, або світлом різної 
інтенсивності з різних боків, то цей орган вигинається у сторону більш яскравого світла. Типовий 
спектр дії фототропізму характеризується максимумами в видимій області спектра при 420 нм, 450 
нм та 475 нм; крім того, є максимум при 370 нм в ультрафіолетовій області спектра. Таким чином, 
спектр дії фототропізму свідчить про те, що лише синє світло та частина ультрафіолетового 
випромінювання викликають утворення вигинів. Імовірними хромофорами, що відповідають за 
фотототропні реакції, є каротиноїди та флавіни (або флавопротеїни), про що свідчить збіг спектра дії 
фототропізму зі спектрами поглинання цих пігментів. 

Слід зауважити, що питання щодо природи хромофорів ще далеко від остаточного розв’язання. 
Фототропні вигини рослинного органа пов’язані з асиметричним розподілом у цьому органі ауксину – 
фізіологічно активної речовини, яка утворюється в клітинах рослини і регулює процеси росту. Світло 
викликає вигин органа, впливаючи на латеральний розподіл ауксину. Різниця в концентрації ауксину 
обумовлює, в свою чергу, неоднакову швидкість росту органа з двох сторін, що й призводить до 
вигину.  

Механізм дії ауксину пов’язаний з двома факторами [Гэлстон и др., 1983] – розтяжністю 
клітинних оболонок та тургорним тиском клітинної рідини, що діє на цю оболонку. Ауксин викликає 
збільшення поздовжніх розмірів клітин, що обумовлено спіральним розташуванням целюлозних 
мікрофібріл у клітинній оболонці та тим, що ауксин збільшує розтяжність цієї оболонки. Таке 
індуковане ауксином збільшення пластичної розтяжності клітинної оболонки спостерігається лише в 
живих клітинах. Є гіпотеза, що для забезпечення відносного сковзання целюлозних ланцюгів 
необхідно розірвати поперечні зв’язки між молекулами целюлози; ці функції виконує поки ще 
невідомий фермент, активність якого залежить від рівня рН внутрішньоклітинного середовища. Коли 
під впливом ауксину, присутнього в клітині, іони водню накачуються в клітинну оболонку, фермент 
активізується та руйнує поперечні зв’язки; целюлозні ланцюги звільнюються та отримують 
можливість ковзати один відносно одного. Таке ковзання відбувається під впливом тургорного тиску 
клітинної рідини, що призводить до розтягування оболонки та збільшення розмірів клітини. 

Фотоперіодизм – це ритмічні зміни різноманітних морфологічних, біохімічних та 
фізіологічних властивостей і функцій організмів під впливом чергування та тривалості світлових і 
темнових інтервалів.  

Згідно з фотоперіодичними реакціями рослини можна поділити на три групи: рослини 
короткого дня (зацвітання та плодоношення настають при скороченні дня до 8-12 год); рослини 
довгого дня (той же ефект досягається подовженням дня до 16-20 год) та нейтральні рослини (в яких 
зміна дня не спричинює помітних змін протягом життєвого циклу). До групи короткого дня 
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відносяться бавовник, кофе, полуниця, просо, рис, соя, тютюн, цукрова тростина; до групи довгого 
дня – жито, льон, люпин, овес, пшениця, редиска, цукровий буряк, шпинат, ячмінь; представниками 
нейтральних рослин є горох, гречка, соняшник.  

Від фотоперіоду залежать такі процеси як цвітіння, спокій бруньок, скидання листя, 
проростання насіння, формування цибулин та бульб тощо. Характер фотоперіодичної реакції 
пов’язаний з географічним походженням рослини і сформувався протягом еволюції. Відсутність 
точних даних щодо спектрів дії фотоперіодизму не дозволяє сказати щось певне відносно природи 
фоторецептора, який відповідає за фотоперіодичну реакцію. Серед існуючих гіпотез [Гродзинский, 
1972; Конев и Волотовский, 1979] слід відмітити фітохромну (яка пов’язує фотобіологічну реакцію з 
фотоперетворюваннями фітохрома), гормональну (фотобіологічний ефект викликається утворенням 
особливого гормонe флоригена), гіпотезу ендогенних ритмів (що базується на взаємодії біологічних 
та астрономічних годинників), інгібіторну гіпотезу (що припускає утворення в рослині при 
несприятливих фотоперіодичних умовах особливих інгібіторов цвітіння). Жодна з цих гіпотез поки 
що не спроможна пояснити всю складність та різноманіття фотоперіодичних реакцій рослин. 
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В ГІБРИДІВ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО ЗА РІЗНИХ УМОВ ВИРОЩУВАННЯ 
О. Ю. Калініна 

Запорізький національний університет 
 
Льон – важлива олійна і технічна культура. Такі біологічні особливості, як короткий 

вегетаційний період, посухостійкість, висока олійність, роблять його придатним для вирощування в 
Україні. За останні роки було отримано багато сортів льону олійного (Linum usitatissimum L.) з 
новими комплексами морфологічних ознак. Прояв ознак габітусу рослини і характер взаємодії генів 
можуть варіювати в залежності від умов середовища зростання, що важливо передбачити для 
прогнозування результатів схрещувань і врожаю. Ефективність селекційної роботи на всіх її етапах 
обумовлюється рівнем наукових знань в галузі видової генетики рослин. Видова генетика льону 
олійного вивчена недостатньо. 

Вивченню деяких морфологічних ознак льону присвячені роботи В. О. Ляха, І. О. Полякової і 
Л. Ю. Міщенко [1], Є. О. Пороховінової [2] та інших, а також закордонних дослідників G. Saeidi та 
G. Rowland [3]. Проте, недостатньо уваги приділялося таким важливим характеристикам, як ознаки 
габітусу рослини, та впливу екологічних факторів на характер успадкування кількісних ознак. 

Метою наших досліджень було вивчити прояв і успадкування ознак габітусу «кількість бічних 
пагонів» і «кількість бічних стебел» льону олійного у різних екологічних умовах. 

Об’єктом досліджень були 6 сортолінійних та мутантних зразків льону олійного, а також 
гібриди першого покоління, отримані від схрещувань батьківських форм. 

Спостереження за проявом ознак у батьківських компонентів схрещування і гібридів першого 
покоління проводилися впродовж вегетаційного періоду. Насіння висівали у грунт, представлений 
типовими звичайними малогумусними чорноземами, та у фітотрон з умовами освітлення 2000 люкс, 
температурою 18-250С і вологістю повітря 80 %. Упродовж вегетаційного періоду проводили 
фенологічні спостереження, відмічали рослини з максимальним проявом вивчаємих ознак, проводили 
вимірювання морфометричних показників.  

За даними вимірювань були розраховані показники ступеня домінування [4]. Статистичну 
обробку проводили за стандартними методиками [5]. 

Порівняння прояву ознак габітусу показало у більшості випадках достовірне збільшення 
кількості бічних пагонів і стебел вивчаємих форм у польових умовах.  

Всі гібриди за умов поля формували значно більшу, ніж у фітотроні, кількість бічних стебел, 
незважаючи на те, що в них одним із батьківських компонентів виступав Багатостебловий. Так, 
рослини лінії Л-6, сорту Циан та Багатопагоневого у фітотроні не мали бічних стебел взагалі. 
Суттєвою була різниця у кількості стебел і для Низькорослого полягаючого та Темно-зеленого, лише 
у Багатостеблового прояв даної ознаки виявився стабільним. Найбільша залежність кількості стебел 
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від екологічних умов спостерігалася у гібридів першого покоління Багатостеблового з Низькорослим 
полягаючим та Темно-зеленим. 

За умов фітотрону бічні пагони з’являлися тільки в Темно-зеленого, тоді як у полі в усіх зразків 
відмічено їх формування. За польових умов спостерігалося значне варіювання за цією ознакою, з 
найбільшим проявом у Темно-зеленого та Багатостеблового. Найбільшою чутливістю до умов 
вирощування, найбільшою кількістю пагонів, а також максимальним варіюванням прояву ознаки 
характеризувалися гібриди F1 Багатостебловий×Темно-зелений, Багато-пагоневий×Багатостебловий, 
що властиве і їх батьківським компонентам – Багатостебловому, Багатопагоневому та Темно-
зеленому. Для вивчаємих 7 гібридів були розраховані ступені домінування. 

За ознакою «кількість бічних стебел» у гібридів F1 Багато-стебловий×Л-6 і 
Багатопагоневий×Багатостебловий спостерігалося проміжне успадкування, що свідчить про адитивну 
дію генів. У F1 Багатостебловий×Циан спостерігався позитивний гетерозис. Тип домінування у цих 
гібридів зберігався при зміні умов вирощування. Домінування ознаки у гібридів Багатостебловий×Л-
6, Багатостебловий×Багатопагоневий, Низькорослий полягаючий×Багатостебло-вий і 
Багатостебловий×Темно-зелений змінювалося за умов фітотрону у полі, що може бути пов’язане з 
чутливістю до зміни умов вирощування одного з компонентів схрещування: Л-6, Темно-зеленого та 
Низькорослого полягаючого. 

За ознакою «кількість бічних пагонів» у гібриду F1 Багато-стебловий×Темно-зелений за умов 
фітотрону спостерігалося негативне домінування, яке у полі змінювалося проміжним успадкуванням. 
Це може пояснюватись нестійкістю ознаки в різних умовах середовища в батьківських форм даного 
гібриду – Темно-зеленого та Багатостеблового. 

В подальшому буде досліджено успадкування ознак у наступних поколіннях гібридів та 
відібрано трансгресивні форми. 

Таким чином, ознаки «кількість бічних пагонів» та «кількість бічних стебел» у вивчаємих ліній 
і гібридів льону олійного є нестійкими і експресія їх значною мірою залежить від умов зовнішнього 
середовища. 

Тип домінування ознак габітусу у гібридів льону може варіювати або залишатися незмінним у 
різних умовах вирощування в залежності від стійкості цієї ознаки у батьківських форм, що необхідно 
враховувати при плануванні схрещувань. 
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Значення зелених зон в урбанізованих районах особливо велико. Вони очищують повітря від 

пилу та газів, збагачують його киснем, поліпшують санітарно-гігієнічні умови. Успіхи озеленення 
промислових регіонів в значній мірі залежать від правильного добору деревних порід. Тому 
випробуванню та введенню в культуру нових перспективних видів рослин у степових посушливих 
умовах південного сходу України приділяється багато уваги [1, 3]. До рослин, що почали 
використовуватися в озелененні міст нашого регіону, хоча й досить обмежено, відносяться види роду 
Platanus, але їх біологія та екологія за умов південного сходу України вивчена недостатньо. 
Фенологічні ритми цих рослин за нових умов практично не досліджені, а тим більше за дії на 
рослини аерогенних забруднювачів. Дослідні рослини зростали в зоні дії емісій промислових 
підприємств (ВАТ «Запоріжсталь», ВАТ «Запоріжферосплав», ВАТ «Запоріжкокс», ВАТ 
«Дніпроспецсталь», алюмінієвий комбінат). Наші данні фенологічних спостережень за 2003-2005 
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роки дають змогу проаналізувати особливості розвитку деревних рослин Platanus orientalis та 
Platanus acerifolia в умовах промислових регіонів південного сходу України.  

Аналіз впливу промислового забруднення показав деякі зміни у проходженні фенологічних фаз 
досліджуваних видів рослин. Аналіз розвитку рослин P. orientalis за умов промислового забруднення 
показав найзначніші розходження, порівняно з контролем, таких фенологічних фаз, як кінець 
лінійного росту пагонів, зміна забарвлення листків та їх опадання. Так, для цього виду, максимальна 
різниця у проходженні фази кінець лінійного росту пагонів нами встановлено у 2004 році й на ділянці 
із значним забрудненням ріст пагонів припинився на 16 днів раніше контролю. У 2005 році ріст 
пагонів під впливом забруднення припинився на 7 днів раніше контролю. Така різниця у цих роках 
пояснюється нами впливом на рослини не тільки забруднення, а й кліматичних умов. Зміна 
забарвлення листків у дерев P. orientalis раніше всього почався на забруднених промисловими 
викидами ділянках у 2003 році на 13-14 днів на відміну від контрольних рослин, у цей рік рослини 
зазнавали також значної нестачі вологи. У інші роки ця різниця становила від 6 до 12 діб. 
Найзначніша різниця у настанні фази розвитку рослин P. orientalis встановлена нами для опадання 
листків з дерев. Так, у найпосушливішому 2003 році, на забруднених ділянках ця фаза почалася на 
18-23 доби раніше контролю, у 2004 році ця різниця становила 26-37 діб, у 2005 році – 30-35 діб 
відповідно.  

Для рослин P. acerifolia також встановлені відмінності у проходженні фаз розвитку під впливом 
промислового забруднення. Пагони цих дерев на дослідних ділянках також припиняють свій ріст 
раніше ніж в контролі й ця різниця для обох дослідних видів майже не відрізняється. Зміна 
забарвлення листків для рослин P. acerifolia в усі роки досліджень під впливом промислового 
забруднення починається раніше на 5-7 діб ніж у контрольних рослин. Опадання листків на 
дослідних ділянках також починається раніше ніж в контролі. У 2003 році, при нестачі вологи 
різниця між контролем і дослідом менша ніж в інші роки досліджень й становить 12-15 діб для 
забруднених ділянок. У 2004 та 2005 роках ця різниця становить 25-27 діб відповідно. 

Під впливом інгредієнтів промислових викидів змінюється не тільки початок настання фаз 
розвитку рослин, але й їх тривалість. Так, тривалість періоду росту пагонів під впливом забруднення 
зменшується. У P. orientalis цей показник у контролі становить 59 діб, тоді як під впливом сильного 
промислового навантаження він зменшується до 45 діб. Для рослин P. acerifolia період росту в 
контролі тривав 53 дні, під впливом сильного забруднення він зменшувався до 47 днів.  

Зменшення тривалості фаз розвитку можливо пов’язано з прискорення процесів старіння 
рослин під впливом забруднення. Це співпадає з даними інших дослідників, які отримані на інших 
рослинних об’єктах [2, 4]. Нестійкі до дії полютантів дерева Tilia cordata завершують вегетацію у 
забруднених районах на 7 діб раніше, а цвітіння на 2 доби – порівняно з контролем. 

Дещо відрізняються P. orientalis та P. acerifolia і за змінами тривалості періоду цвітіння під 
впливом промислового забруднення. Так, для рослин P. orientalis найсуттєвіше скорочення 
тривалості періоду цвітіння під впливом забруднення нами відмічено на 4 дні, а у рослин P. аcerifolia 
максимальне зменшення цього показника під впливом забруднення відмічено на 2 дні. 

Фаза цвітіння на забруднених промисловими викидами ділянках починається на 1–3 доби 
раніше, ніж в контролі. Отже різниця тривалості цієї фази у рослин забруднених ділянок та умовно 
чистої зони незначна. Деякі дослідники відмічають більш ранній, під впливом забруднення, початок 
цвітіння таких видів рослин, як Aesculum hippocastanum L. та Tilia cordata Mill. У цих рослин 
скорочення термінів вегетації та тривалості деяких фаз пов’язують з інтенсифікацією обміну речовин 
та більш активним у цьому зв’язку поглинанням токсикантів [2, 4]. Наші дослідження також 
підтверджують скороченням фенологічних фаз за дії інгредієнтів промислових викидів у таких видів 
як Tilia cordata Mill. та Acer pseudoplatanus L., що зростали на дослідних ділянках порівняно з 
контролем. Особливо це стосується терміну опадіння листків. У T. cordata вони починають опадати 
вже в другій половині липня, а у вересні, залежно від погодних умов року, у цих рослин біля 
промислових підприємств зостається біля третини листків. У A. pseudoplatanus на забруднених 
ділянках листки починають опадати також раніше, ніж у контрольних рослин, але дещо пізніше, ніж 
у липи.  

Нами встановлено значно менші відмінності тривалості проходження цих фаз у платанів обох 
видів, що зростали на контрольній та дослідній ділянках. Це, на нашу думку, пов’язано із більшою 
стійкістю платанів до забруднення, ніж аборигенних видів T. сordata та A. рseudoplatanus. 

Тривалість періоду вегетації взагалі, у обох досліджуваних видів, під впливом промислового 
забруднення зменшується порівняно з контролем. У 2003 році ця різниця, залежно від рівня 
забруднення, становила 18-23 доби для P. orientalis, у 2004 році – 25-27 та у 2005 році – 33-37 доби 
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відповідно. Для рослин P. acerifolia ця різниця дещо менша й становить у 2003 році – 11-15 доби, у 
2004 році – 23 доби та у 2005 році 11-16 доби відповідно залежно від рівня та сили забруднення.  

У P. acerifolia тривалість фенологічних періодів під впливом забруднення змінюється менше, 
ніж у P. orientalis.  

В цілому, за умов відносно чистої зони фенологічні ритми досліджуваних видів майже 
співпадають з еволюційно відпрацьованою нормою реакції P. orientalis та P. acerifolia, що 
підтверджується їх нормальним ростом, розвитком та реалізацією репродуктивної функції, за 
винятком фази опадання листків.  

Тривалість та строки початку фенофаз у рослин P. orientalis та P. acerifolia контрольного 
варіанту відрізняються мало. У P. acerifolia на 2-5 днів раніше починається розпукування бруньок, 
обособлення листків, завершення їх росту та опадання. За умов забруднення середовища викидами 
промислових підприємств у рослин P. orientalis та P. acerifolia спостерігається більш ранній початок 
проходження таких фаз сезонного розвитку, як закінчення росту пагонів, зміна забарвлення листків 
та їх опадання на відміну від контрольних рослин.  
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Проблема вирощування пшениці як важливої продовольчої та технічної культури, в умовах 

високих температур середовища залишається актуальною, особливо в умовах аридизації клімату. 
Основою життєдіяльності рослин є процес фотосинтезу, який забезпечується ефективним 
функціонуванням пігментного комплексу мезофілу листків. До головних компонентів фотосистем І і 
ІІ належать хлорофіли a і b. Вони постійно синтезуються і оновлюються в фотосинтезуючих клітинах 
листків пшениці, формують пігментні системи тилакоїдів. Відомо, що в умовах високих 
екстремальних температур навколишнього середовища, які перевищують +40 °С, відбувається значне 
пригнічення активності реакції Хілла та фотосистеми ІІ. Це спричиняє не лише значне пригнічення 
інтенсивності фотосинтезу, але й утворення надлишку окиснених сполук, синглетного кисню, 
пероксиду водню. Одночасно високотемпературний стрес спричиняє деградацію та деструкцію 
пігмент-білкових комплексів, втрату певної кількості пігментів, затримку їх заміни, деградацію 
хлоропластів. Незважаючи на значний інтерес дослідників до проблеми жаростійкості пігментних 
комплексів вищих рослин, вона все ще залишається далекою від остаточного з’ясування. Переважна 
більшість отриманих результатів відзначається феноменологічністю та фрагментарністю. 

Вивчення пігментних комплексів пшениці та інших рослин здебільшого відбувається на основі 
досліджень спектрів флуоресценції хлорофілів. Однак реєстрація інтенсивності флуоресценції 
хлорофілів дозволяє встановити наслідок дії стресового чинника. Детальне вивчення спектрів 
абсорбції пігментних комплексів мезофілу листків пшениці дозволяє з’ясувати причини, які 
призводять до зменшення ефективності фотосинтезу та зміни в складі та вмісті пігментів комплексу 
хлорофіли-каротиноїди. В наших попередніх дослідженнях було проведено скринінг сучасних сортів 
озимої пшениці на жаростійкість за загальним вмістом хлорофілів, підібрані умови та методи 
вивчення пігментних комплексів, визначені умови створення високотемпературного стресу. 
Встановлено, що сорти озимої м’якої пшениці (Triticum aestivum L.) степового екотипу в фазі 2-3 
листків відзначаються високою загальною стабільністю пігментних комплексів до дії високої 
екстремальної температури [1, 2, 3]. Показано, що використання абсорбційних спектрів для аналізу 
жаростійкості пігментів дозволяє отримати інформацію про збереження нативності та 
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функціональної здатності макромолекул. Метою нашої роботи було детальне вивчення спектрів 
абсорбції пігментного комплексу листків молодих рослин пшениці при вирощуванні в умовах 
оптимальних температур та після дії високотемпературного стресу та вмісту головних пігментів –
хлорофілів a і b. 

Для проведення дослідів були використані сорти озимої м’якої пшениці Авангард, Тронка, 
Магістр, Алмаз, Одеська 267, Скала. Рослини вирощували до стадії 2-3 листків в умовах 
оптимального освітлення, температурного та водного режиму. В період формування третього листка 
рослини ділили на контрольну та дослідну групи. Рослини контролю продовжували залишатись в 
оптимальних умовах, а дослідні рослини були прогріті в повітряному термостаті при температурі +45 
°С протягом 3 годин. Одразу після завершення прогріву відбирали проби листків рослин 
контрольного та дослідного варіантів, з яких екстрагували хлорофіл та пігменти 96 % етанолом. 
Повторні відбори проб та екстракцію пігментів проводили через добу, дві та три після прогріву 
рослин дослідного варіанту. За допомогою спектрофотометра були заміряні спектри поглинання 
комплексу пігментів в діапазоні від 400 до 700 нм. Виміри проводились інтенсивності поглинання 
проводили через кожні 5 нм. Повторність дослідів триразова. 

Проведені виміри дозволили побудувати детальні спектри поглинання пігментних комплексів 
клітин мезофілу листків пшениці. Було встановлено, що загальний характер спектрів поглинання у 
різних сортів пшениці схожий. Найбільша кількість пігментів знайдена в діапазоні абсорбції 400-500 
нм. В цьому діапазоні спектру знайдено пік поглинання в області 445-450 нм. Очевидно, в молодих 
листках пшениці в складі пігментів переважали каротиноїди. В області абсорбції хлорофілів 
ідентифіковано чіткий пік на довжині хвилі 665 нм, який належить хлорофілу a. У всіх вивчених 
сортів в молодих листках вміст хлорофілу а був вищим порівняно до вмісту хлорофілу b, але 
незначно. Проведені розрахунки кількісного вмісту хлорофілів а і b за формулами виявили 
характерне для молодих листків співвідношення 1:1. Після дії високої температури відзначено 
зменшення вмісту пігментів по всьому спектру і, особливо, в місцях знаходження піків. Найзначніше 
зменшення вмісту пігментів відзначено у пшениці сорту Одеська 267, особливо в області до 450 нм. 
Загальний вміст хлорофілів зменшувався з 22,8 до 14,2 мг/г сирої маси листків. Зменшення вмісту 
хлорофілів відзначено також у пшениці сорту Скала з 20,8 до 16,7 мг/г маси. Найменші зміни в 
абсорбційних спектрах пігментів відзначені у сортів Алмаз і Магістр. У цих сортів також незначними 
були і зміни кількості хлорофілу в листках контрольних і дослідних рослин після дії на останні 
високої температури. Через добу після дії стресу у більшості з досліджених нами сортів пшениці 
вміст хлорофілу в контрольному та дослідному варіантах був майже однаковим, однак у сортів 
Авангард та Магістр він суттєво зменшувався. Так, у сорту Авангард в контролі вміст хлорофілу 
становив 18,7 мг/ г, а в дослідному варіанті – 11,1 мг/г сирої маси. Ще суттєвіші зміни відзначені у 
сорту Магістр, де в контролі знайдено 23,4 мг/г хлорофілу, а в досліді -12,3 мг/г. Через 2-3 доби після 
дії високої температури у всіх рослин пшениці відзначено відновлення вмісту хлорофілу і 
абсорбційні спектри пігментів контрольних та дослідних рослин були практично ідентичними. Отже, 
реакція пігментного комплексу мезофілу листків пшениці на високі температури була 
неоднозначною. У частини вивчених сортів зміни вмісту пігментів відзначені одразу після дії стресу, 
а у інших – через добу. Чутливість пігментного апарату молодих листків до негативних чинників 
середовища може бути обумовлена різними причинами. Однією з них є специфіка будови 
продихового апарату, який може зменшувати стресове навантаження на листки за рахунок посилення 
транспірації. Цей захисний механізм дозволяє клітинам суттєво зменшувати температуру поверхні 
листка і таким чином уникати дії високотемпературного стресу. Разом з тим високі екстремальні 
температури спричиняють порушення синтетичних процесів, зменшують інтенсивність 
новоутворення хлорофілу в молодих ростучих листках і таким чином впливають на його вміст в 
клітинах. Залежно від швидкості та співвідношення процесів росту в молодих листках може 
відбуватись і зміна вмісту хлорофілу. Висока температура спричиняє дисбаланс в проліферації та 
диференціації клітин листкових пластинок пшениці, що також впливає на структуру та 
співвідношення пігментів в комплексах. Складна природа абсорбційних спектрів пігментів листків 
пшениці, неоднозначна реакція пігментних комплексів різних сортів на дію високотемпературного 
стресу свідчить про необхідність подальшого детального вивчення кінетики процесу формування 
пігментного апарату листків мезофілу різних сортів пшениці в умовах оптимальних та високих 
екстремальних температур навколишнього середовища. Отримані нами результати поки що носять 
попередній характер, однак вже на підставі цих даних можна зробити висновок, що при вирощуванні 
пшениці в зонах з можливими високими температурами середовища необхідно враховувати 
індивідуальну чутливість окремих сортів до дії стресу та здатність до відновлення або адаптації. 
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Відомо, що повторна дія стресу на рослини нерідко спричиняє менші пошкодження, відбувається їх 
закалювання, однак для молодих рослин пшениці цей аспект все ще також залишається практично 
нез’ясованим і в подальшому також стане одним з напрямків наших досліджень. 
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Регіон досліджень знаходиться на південному сході Лівобережного Полісся (межах 

Чернігівської області), переважно в Коропському, частково в Бахмацькому і Сосницькому районах 
До його меж входять: лівобережні частини заплав р. Десни, р. Сейм та їх притоків. [3] 

Згідно «Фізико-географічного районування...» територія досліджень знаходиться у південно-
західній частині Східноєвропейської рівнини, у широколистянолісовій зоні. Вона належить до 
Середньодеснянсько-Нижньоостерського та Коропсько-Батуринського фізико-географічних районів, 
Східнополіської округи, Поліської широколистяно-соснової провінції. [3] 

Відповідно до «Геоботанічного районування...» регіон досліджень належить до Олишівсько-
Коропського геоботанічного району, Східнополіського округу, Поліської підпровінції, 
Східноєвропейської провінції, Європейської широколистяної області. [2] 

В основу роботи покладені матеріали польових досліджень, проведених автором в 2000-2005 
рр. на території південного сходу Лівобережного Полісся. Дослідження проводилися 
загальноприйнятими методами, основними серед яких були детальномаршрутний та 
напівстаціонарний. При геоботанічному вивченні регіону досліджень проводилися описи на пробних 
ділянках різних типів рослинності, згідно загальноприйнятих методик.  

Автором проводилися комплексні дослідження флори і рослинності нижньої частини 
межиріччя Десна-Сейм, аналіз їх созологічної цінності протягом 1994-1998 р. та вивчення специфіки 
заплавних комплексів південного сходу Лівобережного Полісся (в межах Чернігівської області) в 
2000-2005 рр. 

Заплава Десни має досить вирівняний, плескатий рельєф, із врізаними заплавними водоймами 
та оточуючими їх болотами і заболоченими луками. 

В результаті проведених досліджень в заплаві Десни (між сс.Синютин Сосницького і Сохачі 
Коропського району), слід відзначити найбільш поширені угруповання, що мають відповідний склад, 
зокрема асоціації: Salix triandra – Petasites spurius – Agrostis stolonifera; Salix alba – Frangula alnus – 
Rubus caesius; Alnetum sparsiherbosum; Salix cinerea; Agrostis vinealis – Poa pratensis; ас. Glyceria 
maxima – Sagittaria sagittifolia; Poa pratensis – Agrostis vinealis; Carex omskiana – C. acutiformis; 
Glyceria maxima – Carex omskiana; Anthoxanthum odoratum – Festuca rubra;. Nuphar lutea + Stratiotes 
aloides; Nuphar lutea + Nymphaea candida. 

В заплаві Десни можна виділити кілька висотних рівнів розміщення заплавних комплексів 
рослинності: 
1) водної рослинності, де переважають ценози з домінуванням Stratiotes aloides L., Nuphar 

lutea(L.)Smith та куртинами Nymphaea candida J. et C.Presl. Вони формуються на ділянках 
глибиною до 150—180 см та потужним шаром мулу;  

2) прибережноводні ценози із домінуванням Glyceria maxima (C.Hartm) Holmb., Sagittaria 
sagittifolia L., Schoenoplectus lacustris (L.) Palla; 

3) заболочені луки по берегах заплавних водойм з переважанням Carex omskiana Meinsh., C. 
acutiformis Ehrh., Agrostis stolonifera L., Acorus calamus L., Iris pseudacorus L.; 

4) справжні луки з відносно високим рівнем залягання ґрунтових вод (основний рівень заплави) 
формуються на дерново-глейових, шарувато-піщаних та дернових глибоких глейових супіщаних 
ґрунтах з домінуванням Phleum pretense L., Poa pratensis L., Agrostis vinealis Schreb.; 
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5) справжні луки з високим рівнем грунтових вод на плескатих підвищеннях з лучними, дерново-
глейовими, шарувато-піщаними та дерновими глибокими глейовими супіщаними ґрунтами з 
домінуванням Anthоxanthum odoratum L., Festuca rubra L. 
Таким чином, слід відмітити, що у дослідженій заплавній частині переважають угруповання 

лучних видів (ас. Agrostis vinealis – Poa pratensis) багатого живлення, які переважно характерні для 
заплав Лісостепу, але відсутні ценози з Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud та видами роду 
Typha L., незначні ділянки з галофітними видами, зокрема Trifolium fragiferum L..  

Заплава р. Сейм (між сс. Кнути Сосницького та Дробці Бахмацького району) має досить 
піднесену поверхню. Русло річки та її заплавних водойм дуже врізане, у прирусловій частині відсутні 
піщані вали, піщані мілини, невиявлений прирусловий вал. Для заплави характерна досить значна 
залісненість, є чимало лісових острівців з переважанням Quercus robur L., Fraxinus exсelsior L. та 
домішками Tilia cordata Mill..  

Більшу частину заплави займають луки, переважно луки високого рівня з домінуванням Phleum 
pratense, Agrostis vinealis, на підвищеннях і гривах – ценози з Festuca ovina L., Anthoxanthum 
odoratum. Остепнені луки здебільшого поширені на півдні ділянки досліджень, де займають найвищі 
місця заплави (горби, гриви, пасма). Вони формуються на дерново-лучних та лучних піщано-
пилуватих ґрунтах. Поява остепнених лук пов’язана з ксерофітbзацією мезофітних лучних ценозів, 
знищенням деревно-чагарникової рослинності. Вони представлені угрупованнями формації 
Agrostideta vinealis, до складу яких входять фрагментарно поширені три асоціації: Agrostis vinealis 
(purum), A. vinealis + Poa angustifolia, A. vinealis + Koeleria delavignei.  

Крім наведених вище угруповань заплави, слід відзначити також ряд поширених угруповань, 
що мають відповідний склад, зокрема асоціації: Alnetum caricosum (ripariae); Alnetum callosum 
(palustris) (фрагментарно); Typha latifolia – Carex omskiana; Phleum pratense + Dactylis glomerata; 
Dactylis glomerata + Festuca pratensis. 

В заплаві Сейму можна виділити кілька висотних рівнів розміщення заплавних комплексів 
рослинності. По центральній долині заплави, навколо проток водойм переважають ценози 
болотистих лук та трав’яних боліт. Луки цієї групи формуються, на мінеральних тимчасово або 
постійно перезволожених ґрунтах, в основному лучно-болотних, мулувато-болотних та дернових 
глейових. Із складу болотистих лук у заплаві р.Сейм найкраще представлені крупнозлакові болотисті 
луки формацій Glycerieta fluitantis, G. maximae, Phalaroideta arundinaceae, Beckmannieta eruciformis та 
великоосокові болотисті луки формації Cariceta acutae. 

Водна рослинність заплави р. Сейм представлена формаціями Nuphareta lutea та Nymphaeeta 
candida, ценози яких формуються на ділянках глибиною 100-150 см та значним шаром мулу; 
особливістю цих ценозів є їх флористична бідність, властива в цілому водним ценозам цього регіону. 

Слід акцентувати також увагу на ряді острівних ділянок ценозів чорновільшняків (Alnetum 
callosum (palustris)), у трав’яному покриві яких домінує рідкісний бореальний вид – Calla palustris L. 
на південній межі ареалу. 

Формування заплавних комплексів рослинності південного сходу Лівобережного Полісся, їх 
ценотичного складу обумовлене комплексом природно-кліматичних умов, пов’язаним з 
розташуванням регіону на південній межі Українського Полісся та безпосереднім його межуванням із 
західними відрогами Середньоросійської височини. 

Серед угруповань заплавних лісів слід відзначити переважання для деснянської заплави ценозів 
з Salix triandra L., Salix alba L., місцями Alnus glutinosa (L.)Gaertn, для заплави Сейму переважно з 
участю Alnus glutinosa та лісових острівців з переважанням Quercus robur, Fraxinus exсelsior та 
домішками Tilia cordata лісів.  

Серед угруповань лучної рослинності переважають справжні та болотисті луки формацій 
Festuceta pratensis, Poeta pratensis та Glycerieta fluitantis, G. maximae, Phalaroideta arundinaceae, 
Beckmanieta eruciformis, Cariceta acutae. також характерними є ознаки ксерофітизації та формування 
остепнених лук формації Agrostideta vinealis, які є луками багатого живлення і переважно характерні 
для заплав Лісостепу, але відсутні ценози з Phragmites australis та видами роду Typha, незначні 
ділянки з галофітними видами, зокрема Trifolium fragiferum.  
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В останні десятиріччя активно вивчаються клітинні механізми стійкості рослин. Особлива 

увага зосереджена на з’ясуванні шляхів трансдукції стресових сигналів. Відомо, що велику роль в 
цьому процесі відіграють фітогормони та гормоноподібні сполуки. Останнім часом досить 
інтенсивно досліджується роль однієї з таких сполук – саліцилової кислоти (СК) – як індуктора 
стійкості рослин та месенджера в роботі сигнальних систем. Досить детально вивчено роль СК у 
формуванні системної набутої стійкості рослин до впливу біотичних стресів. Добре відоме 
підвищення вмісту ендогенної СК (в десятки разів) при інфікуванні різних видів рослин.  

Один з можливих механізмів підвищення стійкості рослин до патогенів під впливом СК 
полягає в інгібуванні саліцилатом каталази – ферменту, який відповідає за основний витратний канал 
балансу пероксиду водню. Припускають, що каталаза може бути рецептором, з яким зв’язується СК 
(Chen et al, 1995). Внаслідок інгібування каталази відбувається нагромадження в тканинах Н2О2 та 
інших активних форм кисню (АФК).  

Є відомості, що СК може інгібувати й інші залізовмісні ферменти антиоксидантного захисту, 
зокрема, аскорбатпероксидазу. Встановлено, що СК бере участь в роботі НАДФН-оксидазної 
сигнальної системи, вторинним месенджером якої є Н2О2. Накопичення пероксиду водню та інших 
АФК призводить до так званого окиснювального стресу, що, в свою чергу, ініціює формування 
стресової відповіді рослин. Функції АФК за дії біотичних стресів полягають не лише у 
безпосередньому знищенні патогенів, а й у здатності індукувати сигнал, що спричиняє експресію 
генів захисних білків і перебудову метаболізму.  

Поряд з численними даними про участь СК у підвищенні резистентності до різного роду 
біотичних стрес-факторів є відомості і про відсутність її впливу на рослини, які відрізняються 
підвищеним вмістом саліцилату (рис, картопля та ін.). Вони містять ізоформи каталази, які не 
інгібуються СК (Шакирова, 2001).  

Ймовірно, що ідентичні до вищеописаних ефекти СК можуть бути задіяні і в процесах 
формування резистентності рослин до абіотичних стресів. Є відомості про підвищення під впливом 
екзогенної СК теплостійкості проростків гірчиці, осмо- і солестійкості пшениці, стійкості рослин 
рису до дії важких металів, вівса – до гербіцидів (Шакирова, 2000). В одній з робіт (Dat et al., 1998) 
продемонстрований зв’язок між індукцією саліцилатом утворення АФК (зокрема, Н2О2) за рахунок 
інгібування каталази і розвитком теплостійкості. Водночас у деяких дослідженнях показано, що 
захисна дія СК на рослини при абіотичних стресах, навпаки, супроводжується активацією 
антиоксидантних ферментів, у т. ч. каталази. Крім того, в рослинах виявлені білки із значно більшою 
порівняно з каталазою спорідненістю до СК. Поряд з впливом СК на антиоксидантні ферменти, є 
відомості і про модифікацію СК активності ферментів, причетних до нагромадження АФК, а отже й 
до індукування окиснювального стресу. Зокрема, припускають, що одним із шляхів впливу СК на 
нагромадження АФК може бути активація під дією саліцилату фенолпероксидаз.  

У зв’язку з викладеним основною метою даної роботи було вивчення можливості індукування 
екзогенною СК стійкості різних видів рослин до теплового стресу та з’ясування ролі нагромадження 
АФК (Н2О2) в процесі формування резистентності.  

Об’єктами досліджень були чотиридобові етіольовані інтакні проростки пшениці (Triticum 
aestivum L.) сорту Донецька 48, ячменю (Hordeum vulgare L.) сорту Козак і сосни (Pinus sylvestris L.), 
а також ізольовані органи – колеоптилі пшениці (сорт Донецька 48) та сім’ядолі огірка (Cucumis 
sativus L., сорт Джерело). Колеоптилі пшениці протягом всього експерименту інкубували на 2 %-
ному розчині сахарози, всі інші об’єкти – на дистильованій воді. Час обробки розчинами СК різних 
концентрацій проростків усіх видів і сім’ядолей огірка – 24 год, колеоптилів пшениці – 2 год. 
Тепловий стрес створювали зануренням у ванну водяного термостату на 10 хв при відповідній для 
кожного об’єкта досліджень температурі. Після закінчення обробки СК та/обо теплового стресу 
колеоптилі пшениці переносили на 2 %-ний розчин сахарози, всі інші об’єкти дослідження – на 
дистильовану воду. 

Сумарний вміст пероксидів визначали феротіоціанатним методом.  
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Повторність незалежних дослідів 3-разова (визначення пероксидів) або 6-разова (оцінка 
виживання). В таблицях наведені середні значення та їх стандартні відхилення. 

СК в концентраціях 10-7 – 10-5 М підвищувала виживання сім’ядолей огірка (табл. 1) після 
теплового стресу (460С). При цьому найбільший підйом терморезистентності спостерігався у варіанті 
з 10-6 М СК. На порядок менша концентрація не виявляла чіткого позитивного впливу на стійкість, 
спостерігалася лише тенденція до збільшення виживання. Більш висока концентрація (10-5 М) чинила 
менший захисний ефект порівняно з 10-6 М.  

Таблиця 1 – Вплив саліцилової кислоти на виживання проростків та ізольованих органів різних видів 
рослин після потенційно летального теплового стресу 

Концентрація СК (М) та виживання ( %) Об’єкт дослідження Температура 
прогріву, 0С 0 (контроль) 10-7 10-6 10-5 10-4 10-3 

Cucumis sativus L. (сім’ядолі) 46±0,2 46,1±2,7 48,7±2,1 67,0±3,0 59,9±2,6 - - 
Triticum aestivum L. (прорстки) 44±0,1 51,7±3,2 74,8±4,5 81,1±3,7 56,7±3,3 43,6±3,3 - 
Triticum aestivum L. (колеоптилі) 43±0,1 47,8±3,4 - 50,1±4,1 68,9±4,2 55,2±4,7 *21,3±6,0 
Hordeum vulgare L. (прорстки) 44±0,1 67,0±2,9 - 78,3±3,6 85,8±2,9 68,7±3,4 - 
Pinus sylvestris L. (прорстки) 49±0,3 37,5±2,4 45,8±4,8 56,8±4,2 59,6±4,6 64,3±4,8 15,8±4,5 

* – у цьому варіанті досліду наведено результати з використанням концентрації 0,25*10-3 М, оскільки 10-3 М призводила до 
повної загибелі колеоптилів після теплового стресу. 

Інкубація проростків пшениці на розчинах СК (10-7 – 10-5 М) підвищувала їх виживання (табл. 
1) після потенційно летального нагріву (440С). При цьому найбільш ефективною була концентрація 
10-6 М. СК в концентрації 10-4 М виявляла деякий токсичний ефект за умов теплового стресу, хоча дія 
цієї концентрації за фізіологічно нормальних температур (без стресу) виявлялася лише в помітному 
інгібуванні росту, без певного впливу на життєздатність проростків.  

Схожі на вищеописані ефекти СК були виявлені і на колеоптилях пшениці, проростках ячменю 
і сосни, але діапазон концентрацій був дещо іншим (табл. 1).  

В наступних серіях експериментів вивчали вплив СК і теплового стресу на вміст пероксидів в 
сім’ядолях огірка і колеоптилях пшениці. Обробка СК підвищувала сумарний вміст пероксидів в 
обох об’єктах дослідження (табл. 2). Через 1 год після нагрівання вміст пероксидів в контрольних 
варіантах для обох об’єктів залишався практично незмінним, а у варіантах з СК – знижувався. Через 
добу після нагрівання мало місце зростання кількості пероксидів в контрольних варіантах. В 
сім’ядолях огірка і колеоптилях пшениці оброблених СК вміст пероксидів в цей час був значно 
нижчим порівняно з відповідними контролями. У контрольних об’єктах, які не зазнавали нагрівання, 
вміст пероксидів протягом доби експерименту достовірно не змінювався, але спостерігалася 
тенденція до незначного підвищення. У сім’ядолях огірка, оброблених СК, через добу після 
перенесення на дистильовану воду спостерігалася тенденція до незначного зниження вмісту 
пероксидів, а у колептилях пшениці відповідного варіанта вміст пероксидів зменшувався до рівня 
контролю.  

Таблиця 2 – Сумарний вміст пероксидів (нмоль у перерахунку на Н2О2/г сухої маси) 
в сім’ядолях огірка і колеоптилях пшениці 

Об’єкт дослідження Варіанти 
досліду До стресу Через 1 год 

після стресу 
Через 24 год 
після стресу 

Через 24 год 
без стресу 

Контроль 252±7 248±13 384±9 280±10 Cucumis sativus L. (сім’ядолі) 
СК (10-6 М) 350±10 279±14 283±8 317±12 
Контроль 195±11 180±12 240±13 208±11 Triticum aestivum L. (колеоптилі) 
СК (10-5 М) 380±19 230±22 170±13 185±13 

Таким чином, СК в концентраціях, які викликали підвищення теплостійкості, водночас 
спричинювала і нагромадження пероксидів в сім’ядолях огірка і колеоптилях пшениці. Цей ефект був 
оборотним. Після наступного теплового стресу вміст пероксидів в ізольованих органах, оброблених 
СК, знижувався і наприкінці спотережень був нижчим порівняно з відповідними контрольними 
варіантами. Це дозволяє розглядати тимчасове підвищення вмісту пероксидів під впливом СК як 
керований процес, пов’язаний з індукуванням теплостійкості. Короткочасний окиснювальний стрес, 
спричинюваний СК, ймовірно слугував тригером для запуску низки захисних реакцій. Серед них 
важливе значення може мати активація антиоксидантних ферментів (Колупаєв, Карпець, 2006), 
синтез білків теплового шоку (Бурханова та ін., 1999), нагромадження низькомолекулярних 
протекторів (Sakhabutdinova et al. 2003). Отримані нами результати свідчать, що виявлені ефекти СК 
можуть бути характерними для рослин різних таксономічних груп.  
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УДК: 632.1/.4:632.913.1. 
ЦЕНХРУС МАЛОЦВЕТКОВЫЙ (CENCHRUS PAUCIFLORUM BENTH) – 

ОПАСНЫЙ КАРАНТИННЫЙ СОРНЯК 
И. А. Карташева, Л. А. Настуева. 

Ставропольский государственный аграрный университет 
 
Проблема борьбы с сорными растениями занимает человека с начального периода развития 

земледелия. И в настоящее время она исключительно важна как в практическом плане (профилактика 
заноса сорняков в новые районы, борьба с наиболее распространенными и злостными сорняками, 
включающая применение гербицидов, методов биологической борьбы), так и в теоретическом 
(изучение расселения и размножения сорняков, их жизнеспособности и эволюции). Некоторые 
сорняки, нанося огромный ущерб, становятся порой причиной массовых заболеваний домашних 
животных (ядовитые сорные растения) и человека (аллергические заболевания). 

В импортируемых в Российскую Федерацию растительных грузах, особенно в фуражном зерне, 
при проведении карантинного фитосанитарного контроля ежегодно выявляются семена злостных 
сорняков, не произрастающих на территории страны. В случае заноса и акклиматизации ущерб от 
них может быть значительным. Очень часто в новом ареале адвентивные растения становятся более 
агрессивными. Они быстро размножаются и доминируют как в агрофитоценозах, так и в 
фитоценозах, побеждая в конкуренции местные виды.  

Адвентивные сорные растения наносят огромный ущерб современному земледелию России. 
Вред, наносимый карантинными сорняками, требует детального изучения особенностей 

морфологии, биологии, путей распространения, влияние абиотических и биотических факторов 
среды в новых местах обитания. Наши исследования были направлены на изучение особенностей 
некоторых отсутствующих в РФ сорных растений (ипомея плющевидная – Ipomoea hederaceae L., 
череда волосистая- Bidens pilosa L.,) и ограниченно распространенного сорняка ценхруса 
малоцветкового Сenchrus pauciflorum Вenth. Исследования проводились в условиях Предгорного 
района (ГТК= 1,3-1,5) Ставропольского края на территории Республиканской лаборатории по 
карантину растений в г. Пятигорске. 

Ценхрус малоцветковый Сenchrus pauciflorum Вenth.относится к семейству злаковые (Poaceae), 
классу однодольных (Monocotyledoneae). Происходит из тропической Америки. Распространен в 
Европе в странах: Испания, Италия, Греция, Украина, Молдова. В Азии произрастает только в 
Индии. Распространен также в ряде стран Северной и Южной Америки, странах Южной Африки и в 
Австралии. На территории РФ сорняк впервые обнаружен в 1992 году в Краснодарском крае.  

Вредоносность ценхруса малоцветкового обусловлена рядом причин: снижение урожайности 
сельскохозяйственных культур, ухудшением продуктивности пастбищ, отрицательным влиянием на 
здоровье людей и животных, засорением шерсти овец. Одним из главных способов распространения 
сорняка- с помощью колючих колосков. Они могут прицепляться к коже и шерсти животных, одежде 
и обуви людей, колесам автомобилей. После созревания колоски опадают на землю и легко 
переносятся ветром и весной с талыми водами на большие расстояния в новые места. 

Наши наблюдения за ростом и развитием ценхруса малоцветкового показали, что основные 
фазы развития сорняка включают всходы, кущение, выход в трубку, колошение, цветение и 
созревание. 

Массовые всходы отмечены в третьей декаде мая, хотя, в зависимости от погодных условий, 
всходы могут появляться до середины июня. Сумма эффективных температур (выше +70 С), 
необходимые для начала появления всходов, определена нами в среднем 2200С. Отмечено, что для 
прохождения полного цикла развития в условиях проведения работы растениям ценхруса требуется в 
среднем 85 дней. 

Продуктивность одного растения сорняка зависит от количества растений на м2. Так в чистом 
стоянии при 50 шт./м2 количество колосков на одно растение составляло 246 шт., при 150 шт./м2 – 
162,7 шт. Из этого следует, что Ценхрус малоцветковый имеет высокую семенную продуктивность. 
Однако в ценозе с кукурузой с уровнем засорения 50 шт./м2 в среднем на одно растение ценхруса 
приходилось 192 колоска, а при плотности 150 шт./м2 – 162,7 колоска. 

Таким образом, внутри видовая конкуренция и конкуренция со стороны культуры снижают 
семенную продуктивность сорняка, однако этого недостаточно для снижения уровня засорения 
полей. 

Изучение выноса количества элементов минерального питания растениями ценхруса в посевах 
кукурузы показало, что он значительно превосходит вынос элементов питания растениями кукурузы. 



 Розділ 1. Ботаніка та екологія рослин  
 

 44

Для сравнения можно привести следующие данные. При численности ценхруса в посевах кукурузы 
50 шт./м2 вынос элементов питания растениями сорняка составил в фазу восковой спелости N-140,6 
кг/га, Р- 39,7 кг/га, К- 182,4 кг/га, а по кукурузе – N – 43,2 кг/га, Р- 19,0 кг/га, К- 44,7 кг/га. 

Следует отметить также негативное влияние ценхруса малоцветкового на рост и развитие 
растений кукурузы, что снижает накопление биомассы кукурузы в 1,5 раза.  

Как известно, сорные растения оказывают аллелопатическое воздействие на культурные 
растения. Оно проявляется с момента прорастания семян и в течение всего вегетационного периода. 

Оно состоит в том, что прорастающие семена сорняков и растения в целом выделяют 
физиологически активные вещества, оказывающие чаще всего неблагоприятное влияние на рост и 
развитие культурных растений. 

Нами было установлено, что колоски ценхруса малоцветкового характеризуются высоким 
уровнем аллелопатической активности и в лабораторных опытах действовали отрицательно на 
энергию прорастания и лабораторную всхожесть семян кукурузы. 

Семена проращивались в чашках Петри в соотношении семян кукурузы и колосков ценхруса 
1:1, 1:2, 1:3. 

Таблица 1- Влияние колосков ценхруса малоцветкового на энергию прорастания и всхожесть семян 
кукурузы гибрида Валентин 

Варианты опыта Энергия прорастания, % Всхожесть, % 
Кукуруза 1:1 ценхрус 70,0 78,0 
Кукуруза 1:2 ценхрус 57,0 71,0 
Кукуруза 1:3 ценхрус 52,0 67,0 
Контроль (семена кукурузы) 83,0 95,0 

При досмотре импортного и отечественного подкарантинного зерна часто обнаруживают 
семена карантинных сорных растений. В этом случае подкарантинная продукция используется для 
выработки гранулированных и россыпных комбикормов, что способствует лишению всхожести 
семян карантинных сорняков. 

Комбикорма подвергаются термической обработке при температуре 1520С. При выработке 
россыпных комбикормов сырье, в том числе и шрот, измельчаются до частиц размером 0,8-1,5 мм. 
Нами установлено, что семена ценхруса малоцветкового полностью теряют всхожесть после 
воздействия температуры 1520С в течение 20 мин, а размол семян должен не превышать 0,8 мм, т.к. 
даже удаление половины семени сохраняет всхожесть до 12 %. 

Засорение посевов кукурузы ценхрусом малоцветковым угнетающе действует на культуру и 
снижает ее урожай. В среднем за 3 года исследований было установлено, что снижение урожайности 
кукурузы на зерно по разным фонам засоренности в среднем составило от 28,8 до 45,0 %. 

Таким образом, ценхрус малоцветковый успешно конкурирует с культурой, нанося 
существенный ущерб урожаю и является опасным карантинным сорняком для Российской 
Федерации. 

 
 

УДК: 581.46:581.162.3(477) 
ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОРХИДНЫХ 

УРОЧИЩА АЯН 
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Семейство Orchidaceae Juss, второе по численности среди покрытосеменных, насчитывающее 

около 20 тысяч видов, – единственное в украинской флоре, в котором все виды занесены в Красную 
книгу Украины [1], многие из них находятся и под международной охраной. В Крыму произрастают 
47 видов орхидных, относящихся к 20 родам, некоторые из них образуют довольно крупные 
ценопопуляции. Одной из отличительных особенностей представителей этой систематической 
группы является достаточно высокая их константность в представленных жизненных формах, 
строении вегетативных органов, требованиях к абиотическим условиям среды, в связи с чем 
биоразнообразие орхидей наблюдается преимущественно на заповедных территориях [4]. 
Практические аспекты сохранения орхидных невозможны без знания современного состояния их 
природных популяций. Изучение биологии этих редких растений в местах естественного обитания 
позволит разработать конкретные меры охраны этих видов. 
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Целью настоящей работы явилась сравнительная оценка влияния условий произрастания и 
пространственного распределения на территории урочища Аян цветущих особей 13 видов крымских 
орхидей. 

Полевые наблюдения проводились в 2004-2005 гг. на различных участках урочища Аян, 
расположенного у отрогов нижнего плато горы Чатыр-Даг на высоте около 370 м над у. м. На 
протяжении почти столетнего периода урочище Аян входит в водоохранную защитную зону 
источника реки Аян, питающего водохранилище питьевого назначения. Благодаря длительной охране 
и минимальным рекреационным нагрузкам здесь сохранились мало нарушенные природные 
экосистемы, отличающиеся высоким биоразнообразием и большим количеством редких видов флоры 
и фауны. 

На территории урочища Аян были выделены 8 участков, отличающиеся друг от друга 
рельефом, растительностью, а также видовым составом и численностью орхидных (табл. 1, 2). На 
опытных участках определялся тип растительной ассоциации, учитывался качественный и 
количественный состав всех цветущих энтомофильных растений и пространственное распределение 
цветущих особей орхидей. Для выявления динамики цветения орхидей проводились регулярные 
подсчеты соотношения бутонов, цветущих и завядших цветков. Фиксировались основные 
фенологические фазы: 1) начало цветения (с момента распускания первых бутонов до начала 
увядания первых цветков), 2) период массового цветения (с начала увядания первых цветков до 
конца распускания всех бутонов), 3) конец цветения (с конца распускания всех бутонов до конца 
увядания всех цветков). 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика растительности опытных участков урочища Аян 

№ Характеристика участка Тип растительной ассоциации Антропогенная нагрузка 

1. Луговая поляна Осоково-лабазниково-девясиловая ассоциация (Inula 
aspera + Filipendula vulgaris – Carex sp.) 

Сенокошение 1 раз в год 

2. Луговая поляна Клеверно-лабазниково-девясиловая (Inula aspera + 
Filipendula vulgaris – Trifolium sp.) 

Сенокошение 1 раз в год 

3. Луговая степь Чабрецово-лапчатко-типчаковая (Festuca rupicola + 
Potentilla semilaciniata – Thymus sp.) 

Умеренный выпас коров 

4. Лугово-степная поляна 
 
Заросли кустарников 

Лабазниково-подорожниково-мятликовая (Poa sp. – 
Plantago lanceolata + Filipendula vulgaris). 
Коротконожково-яблонево-боярышниковая (Crataegus 
monogyna + Malus praecox – Brachypodium silvaticum) 

Регулярный выпас коров и коз 

5. Заболоченное русло 
ручья, впадающего в 
Аянское водохранилище 
справа от реки Аян 

Осоково-лютиковая (Ranunculus sp. – Carex sp.) Регулярный выпас коров. 

6. Заросли кустарников Осоково-свидинно-кизиловая (Cornus mas + Swida 
australis – Carex sp.) 

Отсутствует 

7. Крутой остепненный 
склон ущелья реки Аян 
(правый берег) 

Землянично-типчаково-перловниковая (Melica monticola 
– Festuca rupicola + Fragaria viridis) 

Отсутствует 

8. Залежное поле Рудеральная растительность (орхидные отсутствуют) Интенсивный выпас коров и коз 

На сравнительно небольшой площади урочища Аян (8 га) произрастает 19 видов орхидей, 
многие из которых представлены большим количеством экземпляров (табл. 2).  

Таблица 2 – Видовой состав и численность орхидей урочища Аян 
Количество цветущих экземпляров Вид № участка 
2004 г. 2005 г. 

Триба Neottieae 
Epipactis helleborine дремлик широколистный) 7 50 100 

Триба Orchideae 
Anacamptis pyramidalis (анакамптис пирамидальный) 1, 2, 3 100 900 
Dactylorhiza incarnata (пальчатокоренник мясокрасный) 5 100 195 
Himantoglossum caprinum (ремнелепестник козий) 1 1 21 
Ophrys oestrifera (офрис оводоносная) 1 37 39 
Orchis laxiflora (ятрышник рыхлоцветковый) 5 70 142 
Orchis militaris (ятрышник шлемоносный) 1, 6 42 400 
Orchis purpurea (ятрышник пурпуровый) 6 30 70 
Orchis picta (ятрышник раскрашенный) 1, 2 600 600 
Orchis simia (ятрышник обезьяний) 6 13 15 
Orchis tridentatа (ятрышник трехзубчатый) 1, 2, 4 600 800 
Platanthera chlorantha (любка зеленоцветковая) 1, 2, 4 1 200 
Steveniella satyrioides (стевениелла сатировидная) 1, 2 17 14 
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Cephalanthera damasonium, Listera ovata, Neottia nidus-avis, Dactylorhiza incarnata, Orchis 
laxiflorа, Epipactis helleborinea на территории урочища Аян обнаружены впервые. Представители 
трибы Neottieae Cephalanthera damasonium и С. rubra (пыльцеголовники крупноцветковый и 
красный), Listera ovata (тайник яйцевидный), Neottia nidus-avis (гнездовка настоящая), а также виды 
из трибы Orchideae Orchis mascula (ятрышник мужской) и Platanthera bifolia (любка двулистная) в 
годы проводимых наблюдений не выявлены, но ранее описаны [2, 3]. Данное обстоятельство может 
быть связано со способностью орхидных переходить в состояние так называемого вторичного покоя. 
В течение 2-5 лет они не образуют стеблей и зеленых листьев, оставаясь вполне жизнеспособными и 
питаясь за счет грибов. Чаще всего это происходит при возникновении неблагоприятных перемен в 
окружающей обстановке (сильная засуха, глубокое промерзание почвы или регулярное повреждение 
растений насекомыми-вредителями).  

Одной из слабых сторон биологии орхидных является их незащищенность по отношению к 
изменениям условий обитания. Колебания освещенности и водного режима биотопов, вымирание 
определенных для каждого вида опылителей под действием ядохимикатов, хозяйственное освоение 
лесов, лугов и болот, чрезмерный выпас скота, интенсивная рекреация вызывают исчезновение 
орхидей из состава растительных сообществ. Сказывается очень высокая степень приспособленности 
орхидных к определенным экологическим условиям и опылителям, а также чрезвычайно сложная 
биология их развития.  

Так, например, в ходе проведенных наблюдений за цветением двух нектарных видов крымских 
орхидей установлено, что E. helleborine, обычно встречающийся в лесу, может произрастать и в 
нехарактерных для него условиях степного склона (участок 7). Этот вид был представлен 
поздноцветущими низкорослыми экземплярами с желто-зелеными листьями и небольшим 
количеством (5-30) желто-зеленых цветков. Продолжительность цветения одного цветка 
относительно невелика, вторая фаза цветения является наиболее продолжительной. При большом 
размере соцветия на нем одновременно присутствуют плоды, недавно отцветшие цветки, цветущие 
цветки и бутоны. Такой тип цветения отражает нектарный механизм привлечения опылителей.  

На участке 1 была обнаружена довольно многочисленная популяция P. chlorantha, также 
обычно произрастающей под пологом леса. На луговой поляне орхидеи были крупнее и имели более 
светлую окраску листьев по сравнению с лесными экземплярами, но росли довольно разреженно, 
часто по 2-3 особи вместе. На участке 4 в зарослях кустарников любка встречалась также диффузно, 
что, по-видимому, является типичной особенностью пространственной структуры ценопопуляций 
этого вида. Это поздноцветущий вид орхидных, его цветение продолжается довольно долго, 
наибольшую продолжительность имеет вторая фаза цветения, что характерно для большинства 
нектарных видов. 

Таким образом, сроки цветения крымских орхидных определяются адаптацией к определенным 
группам опылителей. Продолжительность генеративной фазы у разных видов орхидей варьирует: 
наиболее длинное цветение наблюдается у S. satyrioides (до трех месяцев), короткое цветение в 
основном свойственно O. militaris, O. рurpurea и O. simia (2-3 недели). Продолжительность цветения 
одного цветка ятрышника небольшая, благодаря чему на растении долгое время находится 
небольшое число цветков.  

Различия в продолжительности цветения различных видов орхидных в разные сезоны 
определяется погодными условиями и особенностями опыления этих растений. При изучении 
биологии опыления изученных видов крымских орхидей установлено, что период цветения 
исследованных объектов продолжается с последней декады апреля до первой декады августа. Сроки 
цветения связаны с различными механизмами привлечения опылителей. Виды, привлекающие 
опылителей за счет яркости соцветий и не имеющие сходства с модельными растениями (O. simia, 
O. purpurea, O. militaris), зацветают раньше, чем нектарные орхидные (E. helleborine, P. chlorantha) и 
виды, которые привлекают опылителей сходством с модельными растениями (A. pyramidalis). 

Выявлено, что цветущие особи орхидей изученных видов произрастают достаточно диффузно, 
что существенно влияет на эффективность опыления отдельных видов. Так, D. incarnata имела более 
высокий уровень опыления особей, произрастающих в группах, по сравнению с одиночно растущими 
растениями, что обусловлено большей интенсивностью посещения цветков, а у O. militaris 
интенсивность посещения цветков опылителями существенно выше у особей, произрастающих 
одиночно, но повторность посещения цветков опылителями – у особей, произрастающих группами. 

Обнаружена связь между эффективностью опыления безнектарных орхидей и составом 
фитоценоза: цветущие одновременно с орхидеями энтомофильные растения, привлекающие 
опылителей яркостью соцветий и нектарным вознаграждением, снижают эффективность опыления 
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орхидей. Виды, использующие для привлечения опылителей сходство с модельными растениями, 
эффективнее всего опыляются, если последние цветут не на участках произрастания орхидей, а на 
смежных с ними территориях. 

Таким образом, крымские орхидные, особенно безнектарные виды, являются узко 
специализированной и уязвимой к антропогенным воздействиям группой растений, требующей 
жесткого соблюдения мер охраны и большего внимания при планировании и осуществлении 
природоохранных мероприятий. 
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Своеобразной и важной чертой биологии луковичных растений является их способность 

углубляться перезимовывающей частью в почву. Заглубление луковиц осуществляется посредством 
различных приспособлений, образовавшихся в процессе длительной эволюции растений. К числу 
слабо изученных способов следует отнести заглубление луковиц посредством геотропического 
врастания подземного побега, называемого столоном. Столоны представляют собой округлые, полые 
выросты, появляющиеся на донце луковицы. На дне полости столона расположена сместившаяся из 
луковицы почка, которая разрастается и формирует новую дочернюю луковицу, усиливая тем самым 
интенсивность вегетативного размножения. У луковичных растений интенсивность вегетативного 
размножения тесно связана с их возрастом. По исследованиям М.В. Барановой (1986) многие виды 
рода Tulipa L. проявляют высокую интенсивность вегетативного размножения только в 
виргинильный период. Когда растения начинают цвести интенсивность вегетативного размножения у 
них заметно снижается или полностью утрачивается. 

С учетом этих сведений цель наших исследований заключалась в том, чтобы изучить 
способность к образованию столонов у цветущих и нецветущих растений Tulipa quercetorum Klok. et 
Zoz. в лесной и луговой популяциях. 

Популяцию T. quercetorum исследовали в лиственном лесу и на лугу. В изучаемых фитоценозах 
учитывали цветущие и нецветущие растения, а также долю растений по этим группам, давших 
столоны. В каждой из четырех повторностей объем выборки составлял по 100 растений. 
Освещенность определяли в период формирования плодов и вызревания семян в безоблачный день 
люксметром Ю-116 по известной методике (Тооминг Х.Г., Гуляев Б.И., 1967), выражая в килолюксах 
(клк). Измерения проводили в утренние (6-8), дневные (12-14) и вечерние (18-20) часы. 

Наши исследования показали, что растения T. quercetorum, образовавшиеся в слое опада из 
семян, в первый год жизни вегетируют непродолжительно, формируя в течение трех недель 
маленькую луковичку, а затем увядают. На втором году жизни молодые луковички вегетируют около 
двух месяцев. За этот период замещающая луковичка формируется крупнее материнской. Растения 
второго года жизни образуют также и столоны, которые обладают положительным геотропизмом 
(растут вертикально вниз) и заглубляют дочернюю луковицу в почву. Материнские луковицы T. 
quercetorum в лесном фитоценозе располагались в почве в среднем на глубине 9,5 см, а в луговом – 
на глубине 5,8 см. 

Образование столов у материнских луковиц T. quercetorum начиналось преимущественно в 
конце марта – начале апреля и продолжалось до третьей декаде мая. У материнских цветущих и 
нецветущих луковиц образовавшиеся столоны проявляли преимущественно поперечно-геотропную 
реакцию, т. е. они росли горизонтально. В течение вегетационного периода геотропная реакция у 
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столонов менялась. Они способны были расти даже вверх, приближаясь к поверхности почвы, а затем 
– вниз, возвращаясь в горизонт залегания материнских луковиц. 

Способность к столонообразованию у T. quercetorum проявлялась у цветущих и нецветущих 
растений. В лесном фитоценозе среди цветущих тюльпанов столоны формировались у 54 %, а у 
нецветущих – у 96 % от общего числа растений, включенных в выборку. В луговом фитоценозе среди 
цветущих растений со столонами насчитывалось в среднем лишь 27 %. Среди нецветущих доля 
растений, способных к столонообразованию составляла также более 90 %. Выявленное нами 
различие в столонообразовании в группе цветущих тюльпанов высокодостоверно (Fфакт = 15,5; Fst = 
3,9 – 6,8 – 11,2). 

После цветения растения лесной популяции выполненных плодов (коробочек), как правило, не 
формируют. Семена в них образуются щуплые и недоразвитые. Растения луговой популяции, 
наоборот, образуют выполненные коробочки с полноценными семенами. Причиной формирования 
недоразвитых семян у T. quercetorum в лесной популяции, могла быть недостаточная освещенность. 
В безоблачный день в лесу под пологом деревьев на уровне тюльпанов освещенность даже в 
полуденные часы составляла лишь 10 клк, а в утренние и вечерние – на порядок ниже, т. е. 1 – 2 клк. 
В то же время для растений луговой популяции в полуденные часы освещенность достигала 60 – 65 
клк. В утренние и вечерние часы освещенность была на уровне 25 – 30 клк. Этим различием в 
освещенности и можно объяснить то, что в лесной популяции большая доля цветущих растений 
образуют столоны, но не формируют полноценных семян. В луговой популяции, в условиях 
достаточной освещенности, 27 % цветущих растений T. quercetorum дают столоны и, одновременно, 
полноценные семена. 

Таким образом, было установлено, что возобновление семенами присуще преимущественно 
растениям T. quercetorum, произрастающим в луговой популяции в условиях хорошей освещенности. 
Лесная популяция цветущих тюльпанов в затененных условиях не формирует полноценных семян. 
Растения T. quercetorum, возобновляемые семенами, в первый год жизни образуют в слое опада 
маленькую луковицу. Во второй год вегетации луковицы формируют столоны, которые, обладая 
положительной геотропной реакцией, заглубляют дочернюю луковицу в почву. Среди цветущих 
растений в лесной популяции доля растений, образовавших столоны составляла 54 %, а в луговой 
популяции – только 27 %. Выявленное различие в столонообразовании высокодостоверно. В 
виргинильный период растения T. quercetorum как лесной, так и луговой популяции обладают 
равным потенциалом в столонообразовании (93 – 96 %), а, следовательно, и к возобновлению 
вегетативно. 
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ОСОБЛИВОСТІ КОРЕНЕВЛАСНОГО РОЗМНОЖЕННЯ КІВІ (ACTINIDIA DELICIOSA L.F.) 

В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 
С. А. Коваль 

Уманський державний аграрний університет 
 
Розвиток світового та українського садівництва диктує впровадження у сільськогосподарське 

виробництво малопоширених високовітамінних плодових культур. Чільне місце серед них належить 
актинідії пречудовій (ківі), яку вирощують на п’яти континентах в тих зонах, де росте виноград, 
кукурудза, персик.  

Ківі (Actinidia deliciosa (A.Chev) Liang, Ferguson) відноситься до роду Actinidia Lindl., родини 
актинідієвих (Actinidiaceae Van-Tiegh). До роду входять згідно нової систематики 50 видів актинідії. 
За цією класифікацією з виду A.chinensis виділено в 1984 році Лянь Цуо-Фенем і А.Р.Фергусоном вид 
актинідії: A.deliciosa (A.Chev) C.F.Ling et A.R.Ferguson (2 n = 170) [5].  

Сьогодні види роду актинідія інтродуковані і культивуються за межами свого природного 
ареалу. Інтродукцію актинідії в Україні започатковував М.Ф.Кащенко в Акліматизаційному саду м. 
Києва. Інтродукційна та селекційна робота з актинідією була продовжена в Національному 
ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН України [3]. У Державному Нікітському ботанічному саду 
УААН проводиться вивчення A.deliciosa, як плодової культури. 

Батьківщина ківі – гірські райони Західного та Центрального Китаю, де вона зустрічається на 
висоті 800 – 1400 м над рівнем моря.. На початку ХХ століття насіння цієї культури під назвою 
«китайський аґрус» завезли в Англію, Францію, США та Нову Зеландію. Однак, практичних успіхів 
досягли тільки в Новій Зеландії, де з’явилась нова плодова культура – ківі. У Франції була створена 
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культура ківаї. Насіння актинідії китайської потрапило в 1906 році з Китаю в Нову Зеландію. У 
період з 1910 по 1930 рік одержано основні сорти з потомств другого покоління, вирощеного в цій 
країні і названо іменами вчених, які зробили великий внесок у селекцію та пропаганду цієї культури: 
Хайвард Райт, Бруно Джаст, К.Монтгомері [2].  

Як плодова культура, ківі характеризується раннім вступом у період плодоношення, щорічним 
високим урожаєм, не пошкоджується шкідниками та хворобами, тому не потребує обробок засобами 
хімічного захисту рослин, отже і урожай плодів є екологічно чистою продукцією, не забруднюється 
навколишнє середовище. Знімальна стиглість плодів настає восени, а споживча – взимку. Вони 
чудово зберігаються і транспортуються, не втрачаючи своїх якостей. Ківі – високоврожайна культура. 
Рівень урожайності 3 – 4-річних насаджень – до 100 ц/га, 5 – 6-річних – до 250 ц/га, 7 – 8-річних – до 
400 ц/га [1]. 

Плоди актиніди пречудової мають відмінні смакові якості високу харчову цінність та 
лікувальні властивості. Вони досить калорійні (46-55 ккал/100 г), використовуються для споживання 
не тільки в свіжому виді, а й для переробки. Завдяки збалансованому хімічному складу та високому 
вмісту біологічно активних речовин (вітамін С – до 300 мг на 100 г продукту; В1 – 0,02; В2 – 0,05 мг 
%; вітамін А – 175-200 міжнародних одиниць на 100 г продукту, вітамін Р; мінеральні солі; цукри – 8-
14 %; органічні кислоти – до 2 %; 7 незамінних амінокислот, ензим «актишдин»), вони мають 
лікувальні властивості [4]. 

Актинідію пречудову вирощують у відкритому, частково захищеному та захищеному ґрунті. 
Культура ківі швидко поширюється в умовах субтропічного та помірного клімату. В Європі її 
вирощують у Грузії, Росії, Болгарії, Туреччині, Греції, колишній Югославії, Австрії, Чехії, Німеччині, 
Італії, Іспанії, Португалії, Франції, Бельгії, Великій Британії. В Україні ківі вирощують як плодову, 
так і декоративну культуру, в ботанічних садах, наукових закладах та установах, парках, садівники-
аматори. В Криму з’явились перші промислові плантації у радгоспі-заводі «Лівадія», у ряді 
фермерських та приватних господарств Алуштинського, Бахчисарайського та Судакського районів. 

В умовах Лісостепу України вирощування ківі можливе в укривній культурі або в частково 
захищеному та захищеному ґрунті, хоч у теплі зими рослини перезимовують без укриття навіть в 
умовах Києва. 

Попит на саджанці ківі зростає, незважаючи на їх високу вартість. Так, в Європі вартість 
одного живця ківі становить близько 1 долара, а саджанця 10-15 доларів США, такі ж ціни на 
саджанці і у МП «Ківі» в Криму.  

Розмножують цю культуру насінням та вегетативно. Насіннєвий спосіб використовують для 
одержання підщеп, у селекційній роботі. Для збереження сортових ознак використовують 
вегетативне розмноження щепленням, відсадками, методом культури тканин, кореневими та 
стебловими живцями. Розмноження відсадками для промислового виробництва саджанців 
непридатне. Кореневими живцями ківі розмножується легко, але живцевий матеріал можливо 
одержати лише від кореневласних рослин під час їх заміни. Нами встановлено, що прискоренню 
вирощування садивного матеріалу ківі в агроекологічних умовах Правобережного Лісостепу України 
сприяє корене-власне розмноження стебловими живцями, що дає змогу отримати генетично 
однорідні за всіма характерними ознаками материнської рослини саджанці.  

Живцювання ківі має свої технологічні особливості, які залежать від умов вирощування 
маточних рослин, правильного добору живців на пагоні, фізіологічної підготовленості живця до 
ризогенезу, застосування росторегулю-вальних речовин, використання установок дрібнодисперсного 
зволоження, створення оптимальних умов обкорінювання, ряду інших факторів. 

Дослідження проводились в Уманському державному аграрному університеті на кафедрі 
лісівництва та екології, у навчально-дослідній оранжереї на основі загальноприйнятих методик із 
розмноження рослин зеленими живцями. 

У завдання досліджень входило визначення оптимальних строків живцювання, вивчення 
впливу метамерності живцевого матеріалу, обробки росторегулювальними речовинами на 
регенераційну здатність зелених живців внесених у Реєстр сортів України та перспективних сортів 
актинідії пречудової. 

Об’єктами досліджень були сорти Abot, Bruno, Monty, Oriental Delight та Hayward, а також 
сорт-запилювач Tumory. Живці заготовляли з 2-5-річних маточних рослин, які росли в теплиці 
навчально-дослідної оранжереї. Для визначення природної регенераційної здатності шести сортів 
актинідії пречудової нами було проведено дослідження без використання обробки 
росторегулювальними речовинами.  
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Для виявлення оптимального періоду розмноження, живцювання проводили у три строки: І 
строк – період інтенсивного росту пагонів, середній приріст 43,5 см за декаду; ІІ строк – період менш 
інтенсивного росту пагонів, середній приріст 28,8 см за декаду; ІІІ строк – період уповільнення росту 
пагонів, середній приріст 6,4 см за декаду. 

У період інтенсивного росту пагонів (рис. 1) досліджувані сорти ківі мали неоднакову 
регенераційну здатність, обумовлену їх біологічними особливостями, а саме силою росту. Так, 
сильнорослі сорти мали вищу регенераційну здатність, середньорослі – дещо нижчу, лаборослі – 
найнижчу.  

Дисперсійним аналізом виявлено, що відсоток обкорінення сильнорослих сортів Бруно, Монті 
та Оріентал Деліхт істотно переважав цей показник у середньорослих сортів Абот і Туморі та 
слаборослого сорту Хейуорд протягом періоду досліджень. Перевага середньорослих сортів над 
слаборослим була неістотною. За біологічною здатністю до обкорінення досліджувані сорти можна 
розмістити в порядку її зростання таким чином: Хейуорд, Туморі, Абот, Оріентал Деліхт, Монті, 
Бруно. У ІІ і ІІІ строк обкорінюваність значно знизилась.  
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Рис. 1 – Обкорінюваність зелених живців ківі у перший строк живцювання 

в залежності від сортових особливостей (період інтенсивного росту пагонів), %. 

Двохфакторним дисперсійним аналізом (рис. 2) встановлено, що у період інтенсивного росту 
пагонів на обкорінюваність головним чином впливав фактор А «сорт» – 53 %, тоді як сила впливу 
фактора В «зона пагона» була 12 %.  

53%

12%
1%

34%

- А - АВ- В - залишок

Сила впливу факторів
(І-й строк живцювання)

 
Рис. 2 – Сила впливу факторів на обкорінюваність зелених живців ківі у перший строк живцювання 

Встановлено, що обкорінюваность зелених стеблових живців ківі шести сортів у період 
інтенсивного росту пагонів достовірно зростала під впливом обробки β-ІМК концентрацій 5...20 мг/л 
порівняно з контролем. Для всіх досліджуваних сортів оптимальною виявилась концентрація β-ІМК – 
15 мг/л. Так, обробка живців оптимальною концентрацією β-ІМК спричинила зростання обкорінення 
у сильнорослих сортів у 1,8 раза, у середньорослих сортів – у 2,0; слаборослого сорту – у 2,2 раза. 
Розглянемо вплив метамірності та концентрацій розчинів β-ІМК на обкорінюваність сорту Монті (рис. 3). 
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Рис. 3 – Вплив метамірності та обробки β-ІМК на обкорінюваність зелених живців ківі сорту Монті 

(І строк живцювання, середнє за 2001-2004 рр.) 

Обкорінюваність досліджуваних сортів актинідії пречудової в ІІ-й і ІІІ-й строки живцювання 
значно знизилася.  

Подібний вплив метамірності та обробки росторегулювальними речовинами спостерігався на 
кількість та довжину регенерованих адвентивних коренів та висоту надземного приросту 
досліджуваних сортів протягом років досліджень.  

Дорощування кореневласних рослин у рік обкорінення проводили у теплиці в умовах 
притінення у контейнерах. Перезимовували рослини у неопалюваній теплиці, де температура повітря 
не опускалась нижче мінус 150С. Протягом наступного вегетаційного періоду дорощування 
проводилось у відкритому ґрунті в контейнерах під притіненням з поступовим пристосуван-ням 
саджанців до прямого сонячного світла. При створенні оптимальних умов і дотриманні всіх 
агротехнічних заходів приживлюваність висаджених на дорощування у контейнери обкорінених 
живців досягає 97,2...99,3 %, а вихід стандартних саджанців 68,8...81,9 % залежно від сорту. 

Проведені дослідження показали можливість ефективного розмноження актинідії пречудової 
зеленим живцюванням. У розрахунку на 1 м2 установки дрібнодисперсного зволоження при 
вирощуванні саджанців з живців, обкорінених у період інтенсивного росту пагонів, у оптимальних 
варіантах прибуток становив 705...1287 грн залежно від сорту і переважав контроль на 516...798 
гривень, рівень рентабельності збільшився на 107...153 %, собівартість зменшилась у 1,2...1,8 раза. 

Використання розробленої нами в результаті досліджень технології вирощування 
кореневласного садивного матеріалу актинідії пречудової дозволяє підвищити обкорінюваність до 
60...90 %, збільшити вихід стандартних саджанців з ізольованою кореневою системою до 98...144 шт. 
на 1 м2 установки дрібнодисперсного зволоження, подовжити строки живцювання, досягти високих 
показників економічної ефективності. 
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ОЦІНКА ДИНАМІКИ УМОВ ЕКОТОПУ ЗРУБІВ БУКОВИХ ЛІСІВ ЗА ДОПОМОГОЮ 
ФІТОІНДИКАЦІЙНИХ ШКАЛ ШЛЯХОМ ОРДИНАЦІЙНОГО АНАЛІЗУ 

С. С. Костишин, А. В. Жук 
Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича 

 
Оцінка умов екотопу об’єднує ряд фізико-хімічних характеристик екологічних режимів. 

Проаналізувати їх вплив на розвиток угруповань математично надзвичайно складно через постійну 
контрастну мінливість навіть в межах одного вегетаційного сезону. Тому виникає питання 
використання ефективного способу середньозваженої оцінки екотопу.  
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Особливий науковий і практичний інтерес мають відомості про зміни екологічних факторів 
місцезростань, які супроводжують природні екзо- та ендогенні зміни рослинного покриву. В сучасній 
екологічній літературі [1, 3] окреме місце посідаж дослідження умов перебігу довготривалих сукцесій 
на стаціонарних ділянках. 

Одними із найбільш зручних у використанні, при математичній обробці у співрозмірних 
величинах (бали фітоіндикації) є метод індикації за допомогою екологічних шкал. Відомий [1, 2, 3, 5] 
досвід використання екологічних шкал для зображення зміни рослинності в системі координат. Такий 
метод виявився придатним для найрізноманітніших досліджень динаміки рослинності в цілому і для 
характеристики сукцесійних стадій зокрема. Щоб з’ясувати характер і роль мінливості екофакторів у 
зв’язку зі структурогенезом угруповань та відображенням нею процесів саморозвитку і деяких 
функціональних особливостей угруповань доцільно вдаватися до ординації різнорічних станів 
стаціонарних ділянок у системі координат певних екологічних факторів. Маючи в своєму 
розпорядженні дані фітоіндикаційної ординації про зміни екологічного середовища в ході сукцесії 
можна змоделювати подальшу трансформацію екотопів досліджуваних територій. 

Під флуктуаційним простором тут слід розуміти тривимірний простір, в межах якого 
відкладаються ординаційні точки досліджуваних факторів. Простір ординаційного поля, що 
окреслюється еліпсом по крайніх точках ординованих факторів має для кожної ділянки специфічні 
обриси та розташування на координатному полі. Ткаченко В. С. [5] називає його «нішовим полем». 

Дослідження проводилися на території Тарнавського лісництва Чернівецької області, що 
належить до герцаївського терасового лісостепового фізико-географічного району, протягом 2003-
2006 років. Для нього характерний грядово-горбкуватий рельєф із досить сильно розчленованими 
долинами річок і балок. Ґрунти – опідзолені чорноземи, сірі та темно-сірі опідзолені. Нахил не 
перевищує 3 – 10° і рідко досягає 17 – 20°. Висота над рівнем моря становить 450 – 500 м. 
Агрокліматичні умови цього району характеризуються середньою температурою січня – -4,5–5,0°С, 
липня – +19,0–19,5°С; суми активних температур 2700-2800°, а річна норма опадів – 600-625 мм.  

Аналіз проводився за флористичними списками, складеними на основі гербарного матеріалу, 
зібраного на пробних ділянках в межах зрубів віком від 1 до 6 років та контрольній ділянці в межах 
зрілого лісу площею 50х50 м. Близьке розташування зрубів виключало вплив на них 
мезокліматичних та мезоедафічних розбіжностей.  

Оцінка умов досліджуваних екотопів проводилась із використанням фітоіндикаційних шкал 
Д.М.Циганова (1983). 

Ординаційний аналіз та побудову графіків проведено в програмному пакеті Statistica 6.  
На рис. 1 та рис. 2 проілюстровано результати ординації станів різновікових зрубів бука 

лісового в системі координат таких екологічних факторів, як вологість та кислотність грунту, вміст 
мінеральних форм нітрогену, доступних для живлення рослин. 

Такий вибір досліджуваних екологічних факторів зумовлений наступними міркуваннями. 
Відомо [1, 4, 5], що вологість ґрунту вирізняється найбільшою варіабельністю із відносно вищою 
частотністю, що свідчить про найсильніший вплив саме цього фактору на склад угруповань. Із 
вологістю ґрунтів тісно пов’язаний такий важливий показник їхньої родючості, як кислотність 
ґрунтів.  

 
Рис.1 – Екологічний простір зрубів букових лісів за зволоженням та кислотністю ґрунтів: 

1- зрілий ліс, 2 – свіжий зруб, 3- зруб віком 2 роки, 4-зруб віком 3 роки, 5- зруб віком 4 роки,  
6 – зруб віком 5 років, 7- зруб віком 6 років 
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Оскільки досліджувані угруповання розташовані в межах одної мезоландшафтної одиниці, в 
ординаційній системі координат спостерігається перекривання нішових полів екотопічних 
характеристик їх місцезростань. Діапазони коливань екофакторів становить: Hd – 3,5 балів, Nt – 5 
балів, Rc – 5,5 балів. Що характерно, крайні межі нішових полів по вісях зволоження грунту та вмісту 
мінеральних форм нітрогену угруповань зрубів виходять за межі нішового поля угруповання зрілого 
лісу. 

 
Рис 2 – Екологічний простір зрубів букових лісів за зволоженням та вмістом у ґрунтах мінеральних 

форм нітрогену: 1- зрілий ліс, 2 – свіжий зруб, 3- зруб віком 2 роки, 4-зруб віком 3 роки, 
5- зруб віком 4 роки, 6 – зруб віком 5 років, 7- зруб віком 6 років 

Підвищення вологості ґрунту на всіх зрубах незалежно від віку супроводжується поліпшенням 
показників Nt. Подібна тенденція прослідковуєься і у випадку Rc, однак в цьому випадку 
взаємозв’язок виражений слабше. 

В ординаційному просторі (рис. 3) виявлено накладання дислокації ординаційної точки 
угруповань зрілого лісу та свіжого зрубу за такими екологічними факторами, як вологість (Hd 12 
балів) та кислотність (Rc 7 балів) ґрунту. Однак, вони суттєво різняться за відношенням видів до 
вмісту засвоюваних форм нітрогену ( Nt 3 та 7 балів відповідно). Екологічний простір зрубу віком 2 
роки зсувається в системі координат відносно зрілого лісу та свіжого зрубу в бік збільшення 
фітоіндикаційних балів Rc та Nt та зменшення Rc. Окрім цього, спостерігається накладання 
дислокацій в ординаційному просторі 2-річного та 5-річного зрубів за кислотністю ґрунту (Rc 8 балів) 
та вмістом засвоюваних форм нітрогену (Nt 7 балів). 3-річний зруб займає найбільш віддалену в 
ординаційній системі координат позицію відносно інших зрубів та зрілого лісу за кислотністю ґрунту 
( Rc 9 балів) та вмістом засвоюваних форм нітрогену (Nt 9 балів). Ординаційна точка значення 
зволоження зрубу віком 3 роки співпадає із значеннями зрілого лісу та зрубів віком 1 та 5 років (Hd 
12 балів) і знаходиться на рівновіддалених відстанях від крайніх меж діапазону коливання цього 
екологічного фактору в досліджуваних угрупованнях. 

зрілий ліс

1 рік

2 роки

3 роки

4 роки
5 років6 років

 
Рис. 3 – Ординація угруповань зрубів букових лісів за зволоженням, кислотністю ґрунтів та вмістом 

у ґрунтах загального нітрогену у флуктуаційному екопросторі 
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Значення кислотності ґрунту на зрубах віком 4 та 5 років становить 8 балів і знаходиться на 
рівновіддалених відстанях від крайніх меж діапазону коливання цього екологічного фактору в 
досліджуваних угрупованнях. Відносно таких екологічних факторів, як вологість та кислотність 
ґрунту різниця між значеннями для 4- та 5-річного зрубів становить 1 бал. Виявлено накладання 
дислокації ординаційної точки угруповання зрубу віком 6 років та угруповань зрілого лісу і свіжого 
зрубу в ординаційному просторі за кислотністю ґрунту (Rc 7 балів). 

Якщо проаналізувати основні параметри флуктуації окремих екологічних факторів, слід 
відмітити наступне. Угруповання зрілого лісу характеризується найменшим балом вмісту 
засвоюваних форм нітрогену (Nt 3 бали), що проявляється у переважанні видів, які належать до групи 
субанітрофілів, які володіють здатністю зростати на дуже бідних щодо вмісту мінерального нітрогену 
в ґрунтах – 5-20 мг на 100 г ґрунту. Після вирубування деревостану спостерігається скачкоподібне 
зміщення параметрів у ординаційному просторі в бік поліпшення забезпечення угруповання 
нітрогеном. Так діапазон зміни вмісту засвоюваних форм нітрогену коливається від 6 до 9 балів, що 
притаманно угрупованням нітрофілів, які зростають на відносно забезпечених мінеральним 
нітрогеном ґрунтах. 

Відмічено наступні тенденції змін розташування у флуктуаційному екопросторі ординаційних 
точок, що ілюструють динаміку кислотності ґрунту – на другий після вирубування рік 
спостерігається зміщення в нейтральний бік до 3 року перебігу сукцесії (Rc 9 балів). Однак, надалі 
проявляється тенденція до зсуву ординаційних точок в бік повернення значення кислотності ґрунту 
до попередніх параметрів. Знову панівного положення набувають види, що належать до 
субацидофілів (рослини слабко кислих ґрунтів із рН 5,5-6,5). 

Висновки: 
1. Межі нішових полів по всіх вісях угруповань зрубів виходять за межі нішового поля угруповання 

зрілого лісу. Нішове поле угруповання зрілого лісу є відносно врівновженішим в усіх напрямках і 
дислоковане ближче до центру зафіксованого флуктуаційного поля. 

2. Шляхом ординаційного аналізу виявлено пряму залежність між зволоженням грунту та вмістом 
мінерального ніторгену. 

3. Межі коливання вологості грунту досліджуваних зрубів за результатами фітоіндикації відповідає 
угрупованням мезофітів – видів свіжих лісо-лучних екотопів з повним промочуванням 
кореневмісного шару опадами і талими водами. 

4. Межі коливання кислотності грунту досліджуваних зрубів відповідає угрупованням 
субацидофілів – видів слабкокислих грунтів. 

5. Межі коливання вмісту засвоюваних форм ніторгену в грунті досліджуваних зрубів відповідає 
угрупованням нітрофілів – видів, що зростають н ана відносно забезпечених мінеральним 
нітрогеном грунтах. 
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ФЛОРИСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАЙРАЧНИХ ЛІСІВ 

(НА ПРИКЛАДІ БАЙРАКУ КАПІТАНІВСЬКОГО ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 
Г. В. Крикун 

Дніпропетровський національний університет 
 
Ліси в Україні займають 9935,5 тис. га [2]. Серед них особливе місце належить степовим лісам. 

Кліматичні умови степової зони не сприяють ані розвитку лісу, ані його формуванню. Ліс у степовій 
зоні перебуває у екологічній та географічній невідповідності умовам існування. Природні лісові 
екосистеми степу найчастіше приурочені до привододільно – балочного ландшафту, який досягає 
найбільшого свого розвитку у районах Придніпровського плато, порожистої частини Дніпра і 
правобережного Присамар’я [1].  
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Надзвичайно цікаве питання – рослинність степових лісів, яка пристосувалась до специфічних, 
нетипових для лісових рослин кліматичних умов. В будь-якій облісненій балці зосереджена досить 
велика різноманітність екотопів, що породжує досить яскравий та надзвичайно різний по своїм 
екологічним особливостям рослинний покрив[1]. Саме тому, об’єктом досліджень було обрано 
рослинність байрачних лісів, які формуються на схилах древніх балок.  

Дослідження лісової рослинності проводилися за загальноприйнятими методиками. Було 
обрано геоморфологічний профіль, який перетнув байрак Капітанівський з півдня на північ, 
починаючи з верхньої третини північної експозиції до тальвегу, і далі, до верхньої третини південної 
експозиції. Опис біогеоценозів проводився з використанням типології О. Л. Бельгарда [1]. 

Починаючи з вершини схилів байраку і до тальвегу змінюється не лише гідрологічний, 
термічний та вітровий режим, а також гранулометричний склад ґрунту, відбувається зміна фізичних 
та хімічних властивостей ґрунту, а разом із тим змінюється флористичний склад та співвідношення 
екоморф в біогеоценозі.  

На обраному геоморфологічному профілі виділені наступні біогеоценози: свіжувата ясенева 
діброва з зірочником, свіжа ясенева діброва з зірочником, свіжа ясенева діброва з купиною, 
влажнувата ясенева діброва з яглицею звичайною, свіжа ясенево – пакленова діброва з бузиною 
чорною, зірочником костяницевим та копитняком європейським, свіжа – пакленово – ясенева діброва 
з широкотрав’ям, свіжувата ясенево – пакленова діброва з фіалкою шершавою. 

Байрак Капітанівський.  
1. Схил північної експозиції характеризується помірною зміною температурних показників і 

слабким розвитком ерозійних процесів, порівняно зі схилом південної експозиції. 
– верхня третина північної експозиції – свіжувата ясенева діброва з зірочником. Пологий схил 

крутизною 5˚, хвилястий, з перепадами висот до 40см, багато пориїв мишовидних гризунів. З 
півдня – пашня на відстані 60м, на півночі до тальвегу 65м. Деревостан восновному 
насінневий. Зімкнутість крон 0,8 – 0,9. Тип світлової структури – напівтіньовий. 
Лісорослинні умови – чорнозем лісовий, СГ1-2. Тип деревостану 3Дз 3Яз 3Кг 1Кп. Поодиноко 
зустрічаються липа серцелиста (Tilia cordata Mill.) та в’яз граболистий (Ulmus minor Mill.) У 
чагарниковому підліску бруслина бородавчаста (Euonymus verrucosa Scop.) та бузина чорна 
(Sambucus nigra L.), у підрості в’яз граболистий (Ulmus minor Mill), ясен звичайний (Fraxinus 
exelsior L.), клен польовий (Acer campestre L.), клен гостролистий (Acer platanoides L.), 
бруслина бородавчаста (Euonymus verrucosa Scop.), бузина чорна (Sambucus nigra L.) та липа 
серцелиста (Tilia cordata Mill.). Чагарниковий ярус займає 3 % проективного покриття, з них 
2 % самосів бруслини бородавчастої (Euonymus verrucosa Scop.) Серед трав’янистих рослин 
домінують фіалка шершава (Viola hirta L.) – 10 % проективного покриття, зірочник 
костянцевий (Stellaria holostea L.) – 20 % проективного покриття та копитняк європейський 
(Asarum europaeum L.) – 2 % проективного покриття, поодиноко зустрічаються бугила лісова 
(Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.) та кропива дводомна (Urtica dioica L.).  

– середня третина північної експозиції – свіжа ясенева діброва з зірочником. Схил крутизною 
10˚, хвилястий, багато пориїв мишовидних гризунів. З півдня – пашня на відстані 110м, на 
півночі до тальвегу 55м. Зімкнутість крон 0,8. Тип світлової структури – напівтіньовий. 
Лісорослинні умови – чорнозем лісовий, СГ2. Тип деревостану 4Яз 3Кг 2Кп 1Дз. У 
чагарниковому підліску бруслина бородавчаста (Euonymus verrucosa Scop.) та бруслина 
європейська (Euonymus europaea L.), у підрості клен польовий (Acer campestre L.), клен 
гостролистий (Acer platanoides L.), бруслина бородавчаста (Euonymus verrucosa Scop.), 
бруслина європейська (Euonymus europaea L.), бузина чорна (Sambucus nigra L.). Серед 
трав’янистих рослин домінують зірочник костянцевий (Stellaria holostea L.) – 25 % 
проективного покриття, купина багатоквіткова (Polygonatum multiflorum (L.) All) та кінський 
часник (Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara et Grande) – по 5 % проективного покриття. 
Поодиноко зустрічаються бугила лісова (Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.), фіалка шершава 
(Viola hirta L.), кропива дводомна (Urtica dioica L.) та бутень бульбистий (Chaerophyllum 
temulum L.).  

– нижня третина північної експозиції – свіжа ясенева діброва з купиною. Схил крутизною 12˚, 
хвилястий, ступінчастий. З півдня – пашня на відстані 130м, на півночі до тальвегу 5м. 
Зімкнутість крон 0,8. Тип світлової структури – напівтіньовий. Лісорослинні умови – 
чорнозем лісовий, СГ2. Тип деревостану 4Яз 3Кг 1Дз 1Лс 1Кп. У чагарниковому підліску 
бузина чорна (Sambucus nigra L.) та бруслина європейська (Euonymus europaea L.), у підрості 
в’яз граболистий (Ulmus minor Mill.), клен польовий (Acer campestre L.), клен гостролистий 



 Розділ 1. Ботаніка та екологія рослин  
 

 56

(Acer platanoides L.), бруслина бородавчаста (Euonymus verrucosa Scop.), бруслина 
європейська (Euonymus europaea L.). Чагарниковий ярус займає 5 % проективного покриття. 
Серед трав’янистих рослин домінують фіалка шершава (Viola hirta L.) – 2,5 % проективного 
покриття, кінський часник (Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara et Grande) – 5 % проективного 
покриття та копитняк європейський (Asarum europaeum L.) – 2 % проективного покриття. 
Поодиноко зустрічаються розхідник звичайний (Glechoma hederacea L.) та медунка темна 
(Pulmonaria obscura Dumort).  

2. Схил південної експозиції – тут відбуваються найбільш різкі коливання мікроклімату, цей схил 
значно тепліший за схили будь-яких інших експозицій, ерозійні процеси протікають досить 
швидко [1]. 
– верхня третина південної експозиції – свіжувата ясенево – пакленова діброва з фіалкою 

шершавою. Схил крутизною 20˚, на верхів’ї 7-8˚. Мікрорельєф хвилястий. З півдня – тальвег 
на відстані 55м, на півночі на півночі до вершини байраку 10м. Деревостан восновному 
насінневий. Зімкнутість крон 0,6. Тип світлової структури – напівтіньовий. Лісорослинні 
умови – чорнозем лісовий, СГ1-2. Тип деревостану 5Дз 3Яз 2Кп. У чагарниковому підліску 
клен польовий (Acer campestre L.), бузина чорна (Sambucus nigra L.), глід оманливий 
(Crataegus fallacina Klokov), бруслина бородавчаста (Euonymus verrucosa Scop.) та бруслина 
європейська (Euonymus europaea L.). Серед трав’янистих рослин едифікатором виступає 
фіалка шершава (Viola hirta L.), проективне покриття якої складає 25 %.  

– середня третина південної експозиції – свіжа – пакленово – ясенева діброва з широкотрав’ям. 
Схил крутизною 20˚, мікрорельєф хвилястий. З півдня до тальвегу 25м, на півночі до 
вершини байраку 40м. Зімкнутість крон 0,8. Тип світлової структури – напівтіньовий. 
Лісорослинні умови – чорнозем лісовий, СГ2. Тип деревостану 4Яз 3Дз 3Кп. У 
чагарниковому підліску бруслина бородавчаста (Euonymus verrucosa Scop.) та бруслина 
європейська (Euonymus europaea L.), у підрості клен польовий (Acer campestre L.), в’яз 
гірський (Ulmus glabra Huds.), бруслина бородавчаста (Euonymus verrucosa Scop.) та 
бруслина європейська (Euonymus europaea L.). Серед трав’янистих рослин зірочник 
костянцевий (Stellaria holostea L.) – 3 % проективного покриття, медунка темна (Pulmonaria 
obscura Dumort), шоломниця висока (Scutellaria altissima L.), фіалка шершава (Viola hirta L.) 
– по 2 % проективного покриття, та бутень бульбистий (Chaerophyllum temulum L.) – 1 % 
проективного покриття.  

– нижня третина південної експозиції – свіжа ясенево – пакленова діброва з бузиною чорною, 
зірочником костяницевим та копитняком європейським. Схил крутизною 15˚, хвилястий, 
ступінчастий. З півдня –тальвег на відстані 5м, на півночі до вершини байраку 60м. 
Зімкнутість крон 0,7. Тип світлової структури – напівтіньовий. Лісорослинні умови – 
чорнозем лісовий, СГ2. Тип деревостану 5Яз 2Дз 2Кп 1Лс. У чагарниковому підліску бузина 
чорна (Sambucus nigra L.) та бруслина європейська (Euonymus europaea L.), у підрості в’яз 
гірський (Ulmus glabra Huds.), клен польовий (Acer campestre L.) та клен гостролистий (Acer 
platanoides L.). Серед трав’янистих рослин фіалка шершава (Viola hirta L.), яка займає 4 % 
проективного покриття. Зірочник костянцевий (Stellaria holostea L.), яглиця звичайна 
(Aegopodium podagraria L.) та копитняк європейський (Asarum europaeum L.) на нижній 
третині південної експозиції мають проективне покриття, що дорівнює 2 %. 

3. Тальвег – найбільш холодна та волога частина байраку, спостерігається надлишкове зволоження 
за рахунок дощової та снігової води, а також «повітряне заболочування», коли холодні маси 
повітря стікають по схилам до тальвегу[1]. 
У тальвезі розташована влажнувато – ясенева діброва з яглицею звичайною. Пробна площа 

знаходиться на відстані 5м від струмка, рельєф рівний, мікрорельєф хвилястий, з перепадами висот 
до 30см. Зімкнутість крон 0,9. Тип світлової структури – тіньовий. Лісорослинні умови – чорнозем 
лісолучний, СГ3. Тип деревостану 4Яз 3Кп 2Дз 1Лс. У чагарниковому ярусі бузина чорна Sambucus nigra 
L., у підрості в’яз граболистий Ulmus minor Mill., ясен звичайний (Fraxinus exelsior L.), клен польовий 
(Acer campestre L.). Серед трав’янистих рослин едифікатором є яглиця звичайна (Aegopodium 
podagraria L.), проективне покриття складає 50 %.  

В результаті проведених досліджень виявлено, що  
1) Відбувається зміна флористичного складу, пов’язана з гідротермічними та ґрунтовими умовами 

байраку. 
2) Всі рослини байраку Капітанівського – типові сільванти (Sil), виключення становлять лише деякі 

види: глід оманливий (Crataegus fallacina Klokov) – SilSt, з’являється на верхній третині 
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південної експозиції, фіалка шершава (Viola hirta L.) – (St.)SilPr, зустрічається майже на всіх 
пробних площах, окрім тальвега, найбільше проективне покриття становить 25 % на верхній 
третині південної експозиції та 10 % на верхній третині північної експозиції.  

3) У тальвезі, на верхній третині північної та південної експозиції наявні трав’янисті рослини – 
домінанти (яглиця звичайна (Aegopodium podagraria L.), зірочник костянцевий (Stellaria 
holostea L.) та фіалка шершава (Viola hirta L.) відповідно). 

4) В зв’язку з досить жорсткими умовами тальвегу (висока вологість та відносно низькі 
температури порівняно зі схилами, ґрунт чорнозем лісолучний, а не лісовий, як на інших схилах) 
у тальвезі спостерігається найменше видове різноманіття трав’янистих рослин. 
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ФОТОБІОЛОГІЧНІ РЕАКЦІЇ РОСЛИН 

О.О. Кулик 
Національний аграрний університет 

 
Класифікація фотобіологічних реакцій рослин. Рослині для розвитку потрібні сонячне світло, 

двоокис вуглецю, вода та поживні речовини, завдяки яким відбуваються розвиток рослини – якісні 
зміни в структурі і функціональній активності рослини та її частин (клітин, тканин та органів) у 
процесі життєвого циклу рослини, а також ріст рослини – незворотне збільшення розмірів рослин або 
її органів, зумовлене новоутворенням клітин, органів або їх окремих елементів. Для багатьох 
процесів росту та розвитку рослини найважливішим зовнішнім фактором є світло. Під впливом 
сонячного випромінювання відбуваються фотобіологічні реакції – фізичні або хімічні зміни в 
рослинних системах. Всі фотобіологічні реакції можна поділити на чотири основні групи [Конев и 
Волотовский, 1979]: 

1. Енергетичні – реакції, в ході яких світлова енергія внаслідок синтезу нових органічних 
молекул трансформується в хімічну. Прикладом цих реакцій може бути фотосинтез. 

2. Інформаційні – реакції, при яких світло є керуючим сигналом, що викликає через 
спеціалізовані механізми утворення фотопродуктів та забезпечує інформацію щодо навколишнього 
середовища. До інформаційних можна віднести фоторух, фотоморфогенез, фототропізм, 
фотоперіодизм. 

3. Біосинтетичні – реакції, при яких у складному ланцюзі послідовних етапів синтезу 
органічних молекул є окремі фотохімічні стадії, що протікають лише під впливом світла. До цих 
реакцій відносяться біосинтез хлорофілу, індукція синтезу пігментів та вітамінів. 

4. Деструктивно-модифікуючі – реакції, пов’язані з пошкодженням світлом молекул 
біологічного субстрату, що призводить до летальних або мутаційних наслідків. До цього типу реакцій 
відносяться фотосенсибілізація, фотореактивація, відгук біологічних систем на ультрафіолетове 
випромінювання.  

Метою цього повідомлення є освітлення таких інформаційних реакцій як фоторух водоростей 
та фоторух хлоропластів.  

Фоторух водоростей. Рух або зміна руху організмів, що викликаються світлом, називається 
фоторухом. Фоторух є результатом фоторегуляції руху – сукупності елементарних процесів, 
індукованих світловим стимулом, а саме: фоторецепції, сенсорного перетворення світлового стимулу 
в фізіологічний сигнал, який керує роботою рухового апарата, що реалізує фотоорієнтацію організму. 
Світло – це важливий зовнішній фактор, який завдяки фоторуху використовується рухливими 
організмами (в першу чергу – водоростями) для пошуків оптимальних умов існування.  

Фоторецепція. Розглянемо основні механізми фоторецепції водоростей [Посудин, 1989; Масюк 
и Посудин, 1991].  

Періодичне освітлення та затінювання стигмою фоторецептора. В процесі обертання 
клітини навколо своєї поздовжної осі виникає амплітудна модуляція світла, що по’трапляє на 
фоторецептор, величина якої залежить від напрямку руху клітини відносно напрямку поширення 



 Розділ 1. Ботаніка та екологія рослин  
 

 58

стимулюючого світла. Роль модулятора виконує специфічна органела – стигма. Модуляційний 
механізм притаманний представникам Euglenophyceae.  

Дихроїчний механізм. В його основі лежить анізотропія поглинання світла дипольними 
фоторецепторними молекулами, що орієнтовані певним чином відносно поздовжньої осі клітини. 
Максимальне поглинання світла відбувається під час руху клітини паралельно напрямку поширення 
світла. Дія такого механізму знайдено у евгленофітової водорості Euglena gracilis, для якої не 
виключається поєдування модуляційного та дихроїчного механізмів. 

Хвильоводний механізм. Передбачається поширення бокового світла, перпендикулярного 
поздовжній осі клітини, через спарені тилакоїди, що розташовані перпендикулярно до площини 
пігментованого шару стигми та поздовжної осі клітини. Ці тилакоїди, що мають високий показник 
заломлення відносно проміжків між ними, утворюють специфічний світловід для світла, що 
поширюється. Такий механізм знайдений у криптофітових водоростей Chroomonas Hansg. та 
Cryptomonas Ehr. 

Оцелоїдний механізм. Фоторецепція відбувається завдяки спеціалізованій органелі – оцелоїду, 
який являє собою своєрідну фокусуючу систему. Світло, що потрапляє на оцелоїд, фокусується 
кришталевим тілом на ламелярному шарі ретиноїдного тіла. Подібний механізм притаманний 
представникам динофітових водоростей з родини Warnowiaceae.  

Інтерференційний механізм. Стигма, яка складається з кількох пігментованих та 
непігментованих шарів та можливо розташована під фоторецептором, виконує функції багатошарової 
чвертьхвильової пластини. Внаслідок відбивання світла від кожного шару має місце інтерференція 
світла; якщо товщина шарів та проміжків між ними дорівнює чверті довжини світлової хвилі, 
відбувається підсилення світла, що потрапляє на фоторецептор. Такий механізм спостерігається у 
представників Chlorophyceae, Prasinophyceae та у деяких видів Dinophyceae.  

Дифракційний механізм. У багатьох зелених водоростей стигма містить лише один шар 
пігментованих глобул. Передбачається, що пігментовані глобули стигми являють собою періодичну 
структуру, яка виконує функції дифракційної решітки. Під час взаємодії світла з такою структурою 
відбувається дифракція світла, що супроводжується утворенням дифракційних максимумів. 
Інтенсивність та просторове положення цих максимумів залежать від геометрії періодичної 
структури, кута падіння світла на неї та довжини світлової хвилі. Залежно від збігу дифракційного 
максимуму з місцезнаходженням рецептора змінюється величина світлового сигналу, що потрапляє 
на фоторецептор.  

Сенсорне перетворення. Після поглинання фоторецептором кванта світла має місце низка 
подій, яка призводить до перетворення світлового стимулу в фізіологічний сигнал, який керує 
роботою рухового апарата водорості – так званого сенсорного перетворення. Є багато 
методологічних та експериментальних прийомів, що ставлять своєю метою освітлення основних 
етапів сенсорного перетворення – це застосування специфічних метаболічних препаратів (іонів 
хімічних елементів, блокаторів кальцієвих каналів, іонофорів, іонотропних препаратів тощо). 
Нажаль, до цього часу проблема з’ясування проходження світлового сигналу від фоторецептора до 
рухового апарата являє своєрідну «чорну скриньку», оскільки багато аспектів цієї проблеми поки що 
не розв’язано. 

Фоторух хлоропластів. Індукований світлом рух хлоропластів у клітині здійснюється так: по-
перше, хлоропласти можуть брати участь у загальному русі цитоплазми (поступальному, 
обертальному, циркуляційному); при цьому світло, впливаючи на частину цитоплазми, викликає 
зміну швидкості її руху, тоді як просторове взаємне розташування хлоропластів залишається 
незмінним. Така світлозалежна реакція хлоропластів називається фотодінезом. По-друге, 
хлоропласти здатні переорієнтовуватися в межах клітини; результуючий розподіл їх пов’язаний з 
характером поглинання світла клітиною, яке визначається напрямком поширення світла. Така реакція 
отримала назву фотоорієнтації хлоропластів. Якщо в першому випадку стимулом є величина 
інтенсивності світла, то в другому – напрямок поширення світла. 

Фотодінез демонструють хлоропласти Elodea та Vallisneria. Зміна швидкості потоку 
цитоплазми в епідермальних клітинах Elodea та мезофільних і епідермальних клітинах Vallisneria під 
впливом світла викликає переміщення хлоропластів. Існує гіпотеза, згідно з якою світло керує 
активацією актиноподібних мікрофіламентів та зміною рівня АТФ. Індуковане синім світлом 
збільшення окислювального фосфорилування завдяки флавінам вважається відповідальним за зміну 
пасивної рухливості цитоплазми при низькій швидкості потоків. При середній швидкості починається 
конкуренція з боку фотосинтезу; при великій швидкості, коли фотосинтез досягає насичення, має 
місце надлишок АТФ за рахунок циклічного фосфорилування, який разом з індукованим світлом 
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окисленням АТФ призводить до активації актоміозину. На користь цієї гіпотези свідчать 
експерименти з застосуванням роз’єднувачів або інгібіторів фотосинтетичного електронного потоку. 

Щодо орієнтації хлоропластів, то тут слід виділити такі варіанти: під впливом бокового 
низькоінтенсивного освітлення хлоропласти переміщуються до стінок клітини і розташовуються 
перпендикулярно до напрямку поширення світла (епістрофізм); при збільшенні інтенсивності світла 
хлоропласти орієнтуються вздовж бокових стінок клітин за напрямком поширення світла 
(парастрофізм). У темряві хлоропласти орієнтуються хаотично (апострофізм). На характер 
орієнтації хлоропластів впливають розсіювання та поглинання світла усередині клітини, що 
викликають появу світлових градієнтів; «лінзові» ефекти, які призводять до фокусування світла. 
Одним з основних (але далеко не простих) аспектів проблеми фоторуху хлоропластів є визначення 
структури, пігментного складу та місцезнаходження фоторецептора. Деякі організми (Lemna, 
Vallisneria, Vaucheria, Mesotaenium, Selaginella, Mougeotia, Hormidium, Spirodela) демонструють 
реакцію хлоропластів на синє світло, рецепторами якого можуть бути флавопротеїди. Рух 
хлоропластів при опромінюванні інтенсивним червоним світлом можна спостерігати у Selaginella та 
Vallisneria, а під впливом низькоінтенсивного червоного світла – у Hormidium. Здійснюють рецепцію 
червоного світла фотосинтетичні пігменти, про що свідчать експерименти з препаратами, що 
впливають на фотосинтез. Реакцію на червоне світло демонструють хлоропласти Mesotaenium та 
Mougeotia; фоторецепторним пігментом у даному випадку є фітохром. Слід відмітити також і 
різноманіття розташування фоторецепторів – вони можуть знаходитися не лише в хлоропластах, але 
й в цитоплазмі або плазматичній мембрані. 
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Вторая половина ХХ ст. отмечена повышенным интересом к реакции генетического материала 

на различные изменения окружающей среды. Помимо токсических эффектов, со стороны 
загрязнителей неизбежно влияние их на темпы мутационного процесса, в связи с чем большое 
внимание в последние годы направлено на изучение спонтанного мутационного процесса у 
организмов с разным уровнем биологической организации.  

Семена Allium fistulosum L. (лук трубчатый, он же лук татарка, или батун) отличаются высоким 
уровнем спонтанного образования хромосомных аберраций при хранении. В течение первого года 
хранения в семенах батуна наблюдали 7-8 % аберрантных анафаз (Дубинин и др., 1965), через год 
хранения – 14 % (Орлова, 1972), а после 4-х лет хранения – 48-52 % (Лазаренко, Безруков, 2006). 
Более того, в генетически однородных семенах батуна, собранных в одном и том же году в 
географически разных регионах, скорость возрастных изменений частоты аберрантных анафаз в 
течение первых трех лет хранения может быть неодинаковой и зависит от условий произрастания 
материнских растений (Bezrukov, Lazarenko, 2002). Посредством регрессионного анализа частоты 
аберрантных анафаз по возрасту семян было показано, что коэффициент регрессии b – показатель 
скорости изменений ЧАА ( %\мес), коррелирует с экологическим благополучием регионов, где 
семена выращивались.  

Различия в скорости нарастания частоты аберрантных анафаз в семенах батуна, зависимые от 
экологических условий, с одной стороны, свидетельствует о степени экологического благополучия, с 
другой стороны – характеризует хромосомную нестабильность семян батуна, изучение которой – 
предмет наших исследований.  

Чтобы исключить влияние загрязненности, было решено проанализировать ЧАА в семенах 
батуна одного срока хранения, полученных на одном и том же участке в разные годы. Поскольку 
молодые семена (семена ранних сроков хранения) характеризуются более стабильным геномом, чем 
семена, хранившиеся продолжительное время, интересно проанализировать стабильность хромосом 
недавно собранных семян. 
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В данной роботе представлены результаты исследований частоты аберрантных анафаз в 
молодых (1 месяц хранения) семенах батуна, собранных в разные, следующие друг за другом, годы. 

Семена батуна, сорта Майский, все из исходно одной партии, собирались ежегодно, начиная с 
1994-го года, на одном и том же участке, расположенном в г. Остре Черниговской области. Семена 
собирали 13-20-го июля во второй половине сухого солнечного дня. Всего с 1994-го по 2006-й годы 
собрано 13 партий семян. 

Через 1-1,5 недели семена каждой партии отправлялись для дальнейшего хранения в 
лабораторию, где и хранились, в одинаковых условиях в стеклянной негерметически закрытой посуде 
в темном шкафу. 

Семена проращивали в чашках Петри с дистиллированной водой, в термостате с 
фиксированной температурой 24°С. Проростки фиксировали в смеси этанола (96°) и ледяной 
уксусной кислоты в соотношении 3:1. Готовили временные давленые препараты по известной, 
несколько модифицированой нами, методике.  

Анализировали препараты известным анафазным методом, который предусматривает анализ 
аберраций в клетках корневой меристемы проростков на стадии анафазы и ранней телофазы. 
Определяли частоту аберрантных анафаз – долю анафаз с аберрациями от общего количества 
проанализированных, выраженную в процентах. 

Данные по частоте аберрантных анафаз в молодых семенах батуна разных лет урожая (разных 
партий семян) представлены на рисунке. По горизонтали отмечены порядковые номера партий семян, 
собранных в разные, следующие друг за другом, годы, начиная с 1994-го. Только семена 2002 года 
урожая (9-я партия семян на рисунке) анализировались через 1,5 месяца хранения. Семена всех 
других партий анализировали в течение 1-го месяца хранения. 

Рисунок – Частота аберрантных анафаз в молодых семенах Allium fistulosum L., 
собираемых на одном и том же участке в разные, следующие друг за другом, годы 

Как видно из рисунка, частота аберрантных анафаз в молодых семенах батуна не отличается 
постоянством. Наиболее высокий уровень ЧАА наблюдался в семенах 1994-го, 2005-го и 2006-го лет 
урожая. Чуть ниже, однако более 3 % составила частота аберрантных анафаз в семенах урожая 2002-
го года (рис.).  

Поскольку генофонд, условия хранения семян и их проращивания одинаковы, наблюдаемые 
различия можно объяснить, прежде всего, особенностями метаболизма. Эти особенности 
проистекают из условий вегетирования растений и формирования семян, а также из влияния каких 
либо факторов (солнечной активности, колебаний температуры, влажности и др.) на семена до 
уборки. На роль метаболизма в мутационном процессе указывал еще М.С.Навашин (Навашин, 
Герасимова, 1935). Позднее было показано, что семенах при их старении образуются метаболиты с 
мутагенной активностью – аутомутагены, которые способны повреждать генетический материал. При 
хранении семян хромосомная нестабильность повышается как за счет накопления потенциальных, 
предмутационных, изменений, так и за счет накопления аутомутагенов, которые повреждают 
хромосомный материал уже при прорастании семян. В рассматриваемом случае семена практически 
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не хранились. Наблюдаемые уровни частоты аберрантных анафаз отражают нестабильность 
хромосом в семенах батуна вскоре после уборки.  

На данном этапе мы не анализировали такие факторы, как количество осадков, солнечная 
активность, колебания температуры и пр. Интересен сам факт того, что хромосомная изменчивость в 
молодых семенах батуна не постоянна. Можно считать, что помимо стохастической компонкнты, она 
также отражает различия в суммарном ежегодном влиянии экологических, при котором происходит 
вегетеция материнских растений и формирование семян, и свидетельствует о том, что экологические 
условия влияют не только непосредственно на растения, но и на потомство (семена) этих растений.  
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Лектини – це вуглеводзв’язуючи білки або глікопротеїни, які здатні зворотно зв’язувати 

вуглеводні детермінанти, розташовані на клітинних поверхнях, не пошкоджуючи структуру останніх. 
Лектини рослин виконують в організмі різноманітні фізіологічні функції. Вони беруть участь в 
процесах захисту насіння від патогенів при проростанні, упізнання клітин при диференціації, 
розпізнанню пилку при запиленні [1], формування адаптаційної стійкості при зміні умов оточуючого 
середовища [2,3], у фотоперіодичній адаптації. Визначена роль лектинів у світловій фазі 
фотосинтезу, у процесі розкладу складних органічних речовин до неорганічних (дихання), зацвітанні 
рослин [3,].  

Така багатофункціональність передбачає наявність певного ізоморфного лектинового складу 
кожного органу та окремої клітини. Лектини можуть бути як розчинними (розчинені у цитозолі та 
клітинному соці), так і мембранними (встроєними у цитоплазматичну мембрану або мембрани 
органел).  

Просторова локалізація клітинних лектинів обумовлена їх біологічною дією. Наприклад, 
лектини мембран хлоропластів беруть участь у процесі фотосинтезу, лектини мітохондрій – у процесі 
дихання, розчинні лектини є сигнальними молекулами та приймають участь в адаптації рослини, а 
лектини цитоплазматичної мембрани є ланцюгом захисної реакції від патогенів.  

Склад лектинів клітин зазнає також зміни в онтогенезі, тобто залежить від домінування певного 
фізіологічного процесу, а саме – утилізації поживних речовин на стадії проростання насіння, 
переходу до чергового етапу морфогенезу чи накопичення метаболітів зрілою рослиною. 

Нами була поставлена мета вивчити фракційний склад лектинів льону олійного, що широко 
використовується у фармакології, але в області лектинової активності є абсолютно не вивченою 
культурою. Всебічне вивчення фракційного складу лектинів в організмі льону олійного допоможе 
зрозуміти механізм їх дії і можливість застосування. 

Нами була модифікована методика [3] виділення лектинів з різних клітинних фракцій льону 
олійного одинадцяти різних генотипів на стадії бутонізації, а саме були виділені: розчинні лектини, 
лектини клітинної стінки, лектини мембрани ядер, мембрани мітохондрій та мембрани хлоропластів. 
Виділені лектини були проаналізовані за двома характеристиками: якісною – вуглеводна 
специфічність; та кількісною – лектинова активність. Активність лектинів визначалась за методикою [1]. 

Лектини за їх активністю, тобто за титром аглютинації можна розподілити на 3 групи за 
активністю: низькоактивні – з титром 1:0 та 1:1; середньоактивні – 1:2 та 1:4; високоактивні – 1:8. У 
межах кожної фракції за цим показником лектини розподілилися наступним чином: лектини ядерної 
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мембрани переважно належать до низькоактивних; лектини мембран хлоропластів – до низько- та 
середньоактивних; лектини мембран мітохондрій – до середньоактивних; розчинні лектини – до 
середньоактивних; лектини клітинних стінок – до середньоактивних. При цьому у двох останніх 
фракціях не виявлено, відповідно, лектинів високої та низької активності. Отже, за активністю 
лектинові фракції можна розподілити у наступний ряд: 
лектини клітинних стінок → розчинні лектини → лектини мітохондріальних мембран → лектини 
хлоропластних мембран → лектини ядерної мембрани. 

За вуглеводною специфічністю лектини, виділені з різних клітинних фракцій також різняться: 
лектини ядерної фракції в основному специфічні до лактози, глюкози та арабінози; хлоропластной 
фракції – до лактози та галактози; мітохондріальної фракції – до лактози, галактози, глюкози, 
маннози; розчинні лектини – до галактози та арабінози; лектини клітинних стінок – до лактози та 
галактози. Таким чином, усі мембранні лектини обов’язково специфічні до лактози, а розчинні 
лектини – до галактози, тобто їх можна віднести до групи галектинів. Враховуючи той факт, що 
кожний лектин може проявляти специфічність як до одного з сахарів, так і до декількох, ядерні 
лектини можна віднести до тетраспецифічних, хлоропластні – до ді- та тетраспецифічних (в 
залежності від генотипу), мітохондріальні – до три- та тетраспецифічних; розчинні лектини – до 
моноспецифічних; лектини клітинних стінок – до діспецифічних.  

Враховуючи усе вищевикладене, можна охарактеризувати фракційний склад лектинів льону 
олійного наступним чином: лектини ядерної мембрани – низькоактивні, тетраспецифічні, насамперед, 
до лактози, глюкози та арабінози; лектини хлоропластної мембрани – низько- або середньоактивні, 
ді- або тетраспецифічні обов’язково до лактози та галактози; лектини мітохондріальної мембрани – 
середньоактивні, три- або тетраспецифічні в основному до лактози, галактози, глюкози та маннози; 
розчинні лектини – середньоактивні, моноспецифічні, в основному до галактози; лектини клітинних 
стінок – середньо- або високоактивні, діспецифічні, переважно до лактози та галактози.  

Таким чином, лектини, виділені з різних клітинних фракцій, мають різний рівень активності та 
різну вуглеводну специфічність, що є підтвердженням виконання ними різних фізіологічних функцій 
та має певну ступінь залежності від генотипу. 
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Рід Veratrum L. (родина Melanthiaceae) поширений переважно в помірних широтах 

Євроазійського та Північноамериканського континентів. 
На території України зростає 3 види роду Veratrum: чемериця біла (Veratrum album L.), 

чемериця Лобелієва (Veratrum lobeianum Bernh.), чемериця чорна (Veratrum nigrum L.). Вони 
поширені в Розточчі та Опіллі, в Лісостепу, на Поліссі, Прикарпатті та в Карпатах, рідше в Північній 
частині Степу на Лівобережжі. Переважно ростуть на болотистих місцях в лісах та на узлліссях, в 
чагарниках, на заливних луках та по берегах річок, в лісовій зоні та на альпійських луках Карпат [2, 5]. 

Рослини роду Veratrum – багаторічні трав’янисті рослини з товстими короткими 
кореневищами, високими у верхній частині опушеними стеблами, що оточені при основі 
волокнистими рештками торішніх листків і несуть на собі спірально розміщені, вздовж складчасті, 
великі листки, звужені внизу в широкі піхви. Характерними анатомо-морфологічними ознаками 
представників роду є полігамні квітки, зібрані у суцвіття волоть. Оцвітина з шести розпростертих 
листочків, що зрослися при основі в дуже коротку трубочку, які залишаються при плодах. Тичинок 
шість, прикріплених до основи листочків оцвітини; пиляки невеликі, нирковидні, прикріплені 
впоперек і відкриваються однією щілиною; після висипання пилку стінки їх розправляються в одній 
площині і набирають круглясто-щитовидну форму. Зав’язь яйцевидна, при основі трохи звужена і 
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дуже коротко спаяна з трубочкою оцвітини, вгорі коротко-трилопатева, з трьома стовпчиками. Плід – 
коробочка, до середини трироздільна, розклеюється по перегородках на три окремих плодики, що 
відкриваються всередину. Насіння довгасте, сплющене, крилате, ясно буре [3, 5]. 

Усі види роду Veratrum отруйні. При внутрішньому отруєнні спостерігається першіння в горлі, 
надмірне слюновиділення, сльозовиділення, блювота, діарея, головний біль, загальна збудливість, 
судоми, сповільнення серцевої діяльності та смерть при ясному розумі до останньої хвилини. Така 
токсикологічна дія зумовлена комплексом біологічно активних речовин, які містяться як в надземній 
так і в підземній частинах рослин цього роду [4, 5]. 

В Західному регіоні поширені всі три види роду Veratrum та найчастіше зустрічається чемериця 
біла. 

Чемериця біла (Veratrum album L.) зростає на альпійських луках Карпат, у лісах та чагарниках.  
Чемериця біла має пряме, циліндричне стебло 50-150 см заввишки, у верхній частині більш-

менш густо і коротко опушене. Листки вздовж складчасті, зверху голі, зісподу коротко опушені; 
нижні – яйцевидно-еліптичні або еліптичні. Суцвіття – волоть. Його вісь і гілочки з квітконіжками 
коротко опушені. Приквітки еліптично-довгасті, довші, ніж квітконіжки, але в два-три рази коротші 
від оцвітини. Квітки зсередини брудно-білі, зовні зеленуваті; нижні – двостатеві, верхні – звичайно 
чоловічі. Листочки оцвітини довгасто-еліптичні або довгасто-обернено-яйцевидні, загострені, до 
основи звужені, по краю дрібнозубчасті, зісподу здебільшого злегка пухнасті, 9-12 мм завдовжки; 
зовнішні трохи коротші й ширші від внутрішніх. Тичинки майже в три рази коротші від оцвітини. 
Коробочка яйцевидно-еліптична, тригранна, загострена, розсіяно-опушена [4, 5]. 

Надземна та підземна частини рослини містять суму біологічно активних речовин, які мають 
гіпотензивну, снодійну, подразнюючу, інсектицидну, антибактеріальну дію. 

Здавна відвар кореневищ з коренями чемериці білої застосовувався у ветеринарії як 
румінаторний засіб, що покращує травлення у тварин. Настій чемериці ефективний при гіподерматозі 
великої рогатої худоби [3, 5].  

Для виготовлення медичних препаратів з чемериці заготовляють кореневища з коренями 
(Rhizoma cum radicibus Veratri) [2].  

Цільна сировина – це цільні чи розрізані поздовж кореневища з коренями. Кореневище 
вертикальне, одно- чи багатоголове, завдовжки 2-8 см, діаметром 1,5-3 см. Зовні кореневище сірого 
або темно-бурого кольору, на зламі сірувато-буре. Корені мотузкоподібні, поздовжньо-зморшкуваті, 
довжиною до 20 см, товщиною до 0,4 см. Зовні солом’яно-жовтого чи жовтувато-бурого кольору, на 
зламі сірувато-білі [5]. 

Метою нашої роботи було дослідження анатомічної будови надземної і підземної частин 
Veratrum album L. 

Для анатомічного дослідження використовували надземну та підземну частини Veratrum 
album L., яку заготовляли в Надвірнянському районі Івано-Франківської області в 2005-2006 рр. Для 
мікроскопічного дослідження використовували свіжу і фіксовану в суміші гліцерин-спирт-вода 
(1:1:1) рослинну сировину. 

Мікропрепарати готували загальноприйнятими методами відповідно до вимог ДФ СРСР ХІ 
[1,2]. Мікропрепарати та фотографії зроблені за допомогою мікроскопа «Carl Ziess», цифрового 
фотоапарата «Olympus Camedia» digital compact camera C-4000 zoom. 

Будова стебла. Стебло прямостояче, циліндричне, ребристе, до верху порожнисте та опушене. 
Мікроскопічне дослідження епідермісу стебла показало, що клітини адаксіальної сторони видовжені 
прямостінні з тонкими оболонками, над судинно-волокнистими пучками сильно видовжені. Трихоми 
прості, одноклітинні, ріжкоподібні. Продихи поодинокі, розташовані паралельними рядами. У 
клітинах епідермісу видно кристалічні утворення, які мають вигляд дуже видовжених призм. 
Анатомічна будова стебла різна залежно від того, на якій висоті зроблено поперечний зріз. У верхній 
частині стебла видно, що первинна кора розвинута слабо і представлена 2-3 рядами коркової 
паренхіми. Центральний циліндр починається склеренхімним кільцем, що прилягає до основної 
паренхіми. В ній розташовані колатеральні закриті провідні пучки. З розвитком стебла основна 
паренхіма центрального циліндра майже вся склерофікується. У центрі стебла формується 
порожнина. Нижня частина стебла відрізняється від середньої більш розвиненою коленхімою і більш 
помітним здерев’янінням волокон в судинно-волокнистих пучках.  

Будова листка. Листки почергові, цільнокраї, обгорткові з дуговим жилкуванням, опушені з 
нижньої сторони, нижні округлі, середні широкоеліптичні, верхні ланцетовидні. Листки 
амфістоматичні, листкова пластинка дорсивентрального типу. Клітини верхнього і нижнього 
епідермісу видовжені з тонкими стінками, покриті рівною тонкою кутикулою. Продиховий комплекс 
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тетраперигенного типу. Продихи розміщені паралельними рядами, замикаючі клітини великі, округлі. 
Клітини верхнього епідермісу прямостінні з поодинокими продихами. Клітини нижнього епідермісу 
злегка звивисті, над жилками – сильно видовжені. Клітини мезофілу містять ідіобласти з рафідами, 
переважно розміщені вздовж судинно-волокнистих пучків. На абаксіальній стороні листкової 
пластини видно прості, одноклітинні трихоми, які знаходяться переважно над жилками.  

Будова кореневища. Кореневище вертикальне, одноголове, завдовжки 5 см, діаметром 3 см. 
Зовні кореневище темно-бурого кольору, на зламі сірувато-буре. Кореневище Veratrum album L. 
пучкової будови. На повздовжньому зрізі видно великі, дуже видовжені клітини з крохмальними 
зернами та ідіобласти з рафідами. Поперечна будова кореневища схожа до стебла. Провідні пучки 
колатеральні, закритого типу, розкидані в периферичній частині центрального циліндра. 

Будова коренів. Корені мотузкоподібні, довжиною до 20 см, товщиною до 0,4 см. Зовні 
солом’яно-жовтого кольору, на зламі сірувато-білі. Мікроскопічна будова кореня Veratrum album L. 
характерна для однодольних. Корінь первинної будови, у центральній частині осьового циліндру 
видно великі клітини склеренхіми, за ними радіально розміщені промені ксилеми, які розділяють 
ділянки флоеми. Від мезодерми осьовий циліндр відділений одним рядом клітин ендодерми з 
підковоподібним потовщенням клітинних оболонок. Клітини мезодерми великі, заповнені 
крохмальними зернами та містять ідіобласти з рафідами. Зовні мезодерма оточена рядом клітин 
первинної кори, які утворюють екзодерму. 

Діагностично відмітними анатомічними ознаками для листків та стебла досліджуваного виду є: 
форма та розміщення клітин, будова продихового комплексу, наявність кристалічних включень, 
наявність та будова трихом. Характерними ознаками кореневища з коренями є їх будова, тип та 
будова провідних пучків, наявність кристалічних включень. 

Встановлені основні морфолого-анатомічні діагностичні ознаки стебла, листків, кореневища та 
коренів Veratrum album L. можуть бути використані при розробці аналітично нормативної 
документації. 
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Останнім часом дедалі більшої популярності у декоративному садівництві набувають різні 

сорти Gladiolus x hybridus Нort завдяки рясності цвітіння, різноманітності кольорової гамми віночка, 
витонченості суцвіть тощо. 

Гладіолус гібридний – вид бульбоцибулинних рослин з родини Півникових (Iridaceae Juss). У 
світовій практиці внаслідок довготривалої цілеспрямованої та спонтанної селекційної роботи 
отримано численні його садові сорти, які відрізняються за кольором та формою квіток, довжиною та 
формою суцвіть, кількістю бутонів у суцвітті та одночасно відкритих квіток [1]. 

Інтерес до культури гладіолусів підтверджується численними виставками, які щорічно 
проводяться в Україні та Росії [2]. Хоча у селекції гладіолусів досягнуто значних успіхів, можна з 
впевненістю відмітити виражену тенденцію зниження стійкості їх до умов зовнішнього середовища, 
хвороб, шкідників та зниження коефіцієнту розмноження. 

В спектрі цих проблем нами в умовах Волинського Полісся було випробувано понад 200 сортів 
гладіолуса гібридного. При цьому зверталась увага на біоморфологічні особливості різних сортів в 
умовах конкретного місцезростання, специфіку репродуктивних процесів, віталентність стану особин 
різних сортів, відповідність між генетико-детермінованою нормою реакцій і едафо-кліматичними 
умовами. 
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Дослідження проводились з 1998 по 2006 роки у с. Веснянка і с. Дачне Волинської області на 
приватних колекційних ділянках гладіолуса гібридного, де переважають, піщані, супіщані, дерново-
слабо-, дерново-середьно- та дерново-сильнопідзолисті ґрунти [4]. В даний час колекція нараховує 
150 сортів. За кольоровою гамою віночка у колекції 20 сортів білого, 7 зеленого, 16 палевого і 
жовтого, 18 оранжевого, 18 лососево-рожевого, 15 червоного, 17 малиново-рожевого, 17 бузкового, 
15 фіолетово-блакитного, 7 димчастого та коричневого забарвлення. Серед досліджуваних сортів 
переважна більшість (80 %) – це сорти російської, 15 % – української та 5 % – іноземної селекцій. 

Результати інтродукційного сортовипробування показують, що більшість нових сортів хоча і 
володіють високими декоративними властивостями, проте є менш пристосованими до місцевих 
едафо-кліматичних умов. Сильно гофровані суцвіття великоквіткових сортів гладіолусів малостійкі 
до вітру, дощу, малопридатні для транспортування. Вони не завжди проявляють свої кращі 
декоративні властивості, внаслідок чого різко знижується їх продуктивність. 

Для вивчення репродуктивних процесів ми використовували посадковий матеріал І-ІІ розборів 
та бульбобруньку різних сортів гладіолуса гібридного, який було отримано з Ковельського району 
Волинської області, Херсонської та Київської областей. 

У перший рік після посадки бульбоцибулин І-ІІ розборів нових сортів, які випробовуються, не 
спостерігається гарного квітування та нормального приросту бульбобруньок. Рослини відстають в 
рості та розвитку у порівнянні з рослинами, які вже знаходяться у колекції протягом кількох років, 
мають жовтувате забарвлення листя, хоча очевидних ознак захворювання не спостерігається. Урожай 
бульбобруньки у них незначний, проте у наступному вегетаційному періоді з цієї бульбобруньки в 
наших едафон-кліматичних умовах можна виростити цибулини І, ІІ та ІІІ розборів, які зацвітають 
наступного року та дають добрий приріст бульбобруньок. 

Після висадки бульбоцибулин, вирощених в наших умовах із зібраних бульбобруньок, число 
квітуючих рослин, починаючи з першого року вирощування, різко підвищується і досягає максимуму 
на 4-5 році вирощування. У цей час спостерігається максимальний діаметр квітки і максимальна 
кількість квіток у колосі, характерна для даного сорту. Після цього терміну продуктивність різко 
знижується, бульбобруньок утворюється мало, а рослини гірше квітують, квітки дрібнішають та 
знижується якість квітконосів [3]. 

Якщо для випробування використовувати бульбобруньки, які було отримано з Херсонської, 
Київської областей та Ковельського району Волинської області, то результати виявляються значно 
кращими. У перший рік після посіву утворюються цибулини І-ІІ розборів, які здатні квітувати вже у 
наступному році та бульбобруньки, які можна використовувати для подальшого розмноження та 
оздоровлення сорту. 

Як показують дослідження, вихід бульбоцибулин з бульбобруньок І фракції, діаметром більше 
5 мм у різних сортів відрізняється. Так бульбобруньки сортів Нєчаянная Радость (512), Єсєнінская 
Грусть (514), Золотая Прємьєра (514), Емеральд Ріппл (404), Франт (500), Джо-Ен (534), Свєтофор 
(564), Прісцила (465), Снєжная Королєва (501/581), Сірєнєвоє Чудо (473), Шоколадніца (592), Горноє 
Озєро (485), Возрождєніє (566) мають добру схожість не залежно від погодних умов, дають 
стабільний урожай бульбоцибулин, вихід яких становить: І розбору – 30 %, 40 % – ІІ, 20 % – ІІІ, 10 % 
– ІV. У деякі роки ІV розбору не було взагалі. 

Бульбобруньки сортів Дмітрій Солунскій (500), Заря Свободи (501), Майя Плісєцкая (520), 
Жаркоє Лєто (511), Большоє Іскушєниє (554) в наших умовах мають низьку польову схожість і вихід 
бульбоцибулин складає: І розбору – 5-10 %, ІІ – 30 %, ІІІ – 40 %, ІV – 20 %.  

У деякі роки спостерігалось загальне зниження польової схожості у сортів всієї колекції, яке 
зумовлене поганими погодними умовами, які змусили змістити терміни висіву бульбобруньок. Якщо 
посів проводився у другій половині квітня при температурі ґрунту 8-10оС і за умови достатньої 
кількості опадів, схожість була до 80-85 %. Коли посів затягувався та проводився у першій декаді 
травня, а опадів було мало і додатковий полив не проводився, то схожість у деяких сортів становила 
0-5 %, а у сортів, які мають стабільно високу схожість, вона знижувалась до 20-30 %. 

Під час сортовипробування було встановлено, що при посіві бульбобруньок урожай 
бульбоцибулин залежить від здатності їх до проростання, величини і стійкості рослин до 
несприятливих умов середовища. 

В результаті проведених досліджень встановлено, що серед сортів гладіолусів нашої колекції 
кращими для вирощування на зріз у районі дослідження є: Нєчаянная Радость (512), Єсєнінская 
Грусть (514), Золотая Прємьера (514), Емеральд Ріппл (404), Франт (500), Джо-Ен (534), Свєтофор 
(564), Прісцила (465), Снєжная Королєва (501/581), Сірєнєвоє Чудо (473), Шоколадніца (592), Горноє 
Озєро (485), Возрождєніє (566), Заснєжєнная Нєжность (500), Княжна (501), Циганская Юбка (515), 
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Лондон (425), Сокольнікі (523), Медовий Спас (427), Тайний Поцелуй (541), Джордж Сорос (573), 
Подмосковьє (561), Поднєбєсьє (563/565), Солнце Африки (556). Ці сорти мають по 22-24 бутони, з 
яких одночасно відкрито 8-10 квіток з гарною фактурою та гофрованістю, рослини середньостійкі до 
захворювань та мають помірну репродуктивну здатність. Такі сорти як Дмітрій Солунскій (500), Заря 
Свободи (501), Жаркоє Лєто (511), Майя Плісєцкая (520), Дєвічья Гордость (562) хоча і володіють 
гарними декоративними властивостями проте утворюють меншу кількість бульбобруньок, які дрібні 
та мають погану польову схожість. Краще розмножуються дрібноквіткові та середньоквіткові сорти. 
Найбільше бульбобруньок серед великоквіткових сортів утворюють Джо-Ен (534), Снежная Королєва 
(501/581), Нєчаянная Радость (512), Шоколадніца (592), Подмосковьє (561), Поднєбєсьє (563/565). 

Не стійкими до захворювань виявились такі сорти як Сердце России (463), Московскіє Снєга 
(500), Русская Усадьба (501), Голубиє Узори (582), Голубой Дунай (585). Під час вегетації або 
зберігання вони повністю загинули.  

Досить високими декоративними властивостями відзначаються сорти Московская Екзотіка 
(503), Монтезума (475) та Роса в Ізумрудє (440), які відзначаютья оригінальним забарвленням та 
формою квіток. Однак сорт Монтезума (475) мало стійкий до фузаріозу, а недоліком сорту Роса в 
Изумруде (440) є мала кількість бульбобруньок. 

На протязі дев’яти років нами випробувано близько 200 сортів гібридного гладіолуса. Для 
основної колекції відібрали 150 сортів, 50 сортів відбракували за різними ознаками. Зараз ми щороку 
проводимо випробування 30 нових сортів гладіолусів з яких для подальшого вирощування залишаємо 
найбільш стійкі до захворювань та ті, які мають гарні декоративні та господарські властивості. 

 
1. Біліневич Я., Тимченко О.Д. Гладіолуси. – К.: Квіти України, 2000. – 72 с. 
2. Громов А. Гладиолусы: тенденции моды // Цветоводство. – 2004. – № 4. – С. 26-28. 
3. Лисянский Б.Г., Ладыгина Г.Г. Гладиолусы. – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2002. – 143 с.: ил. 
4. Природа Волинської області / За ред. Геренчука К.І. – Львів: Вища школа, 1975. – 147 с. 

 
 

УДК: 631.575 – 035.27 
ОСОБЛИВОСТІ ВВЕДЕННЯ КВІТКОВИХ ТА ІНШИХ КУЛЬТУР ДО РОЗАРІЮ 

О. К. Мороз, Т. М. Сидорук, О. В. Білик 
Національний дендрологічний парк «Софіївка» НДІ НАН України 

 
Розарій – найкраща експозиційна ділянка для представлення сортів троянд з різних груп. В 

період цвітіння троянд з червня по жовтень – це самодостатня ділянка, яка майже не потребує іншого 
квіткового оформлення. А от період з березня по червень бажано заповнити іншими квітковими 
рослинами. Садоводи-практики та любителі сходяться на думці, що небажано садити інші рослини в 
безпосередній близькості біля троянд. По-перше, тому що в умовах, де троянди на зиму обгортаються 
землею, при таких роботах, як підгортання і розгортання троянд, просапка, видалення перецвітів, 
обрізування, підживлення, доводиться багато ходити біля кущів, й інші рослини будуть заважати і 
терпіти від цього. По-друге, слід підбирати рослини, які б не зіпсували враження від «цариці квітів». 
По-третє, важливий час квітування рослини. Так, рослини, які цвітуть одночасно з трояндами, 
повинні поєднуватися з ними за кольором а ті, що розкриваються ранньою весною, в кінці літа, чи 
восени, мають бути доповненням до троянд до й після їх цвітіння. Ранньої весни (кінець березня – 
початок квітня) це, частіше всього, крокуси, як видові, так і сортові: такі, як великоквіткові ‘Піквік’, 
‘Блю Бейд’ та суміші з жовтими, білими та фіолетовими квітами. Висаджуються вони просто по 
газону групами. Їх висота не перевищує 10 см. Такі різнокольорові «озерця» дуже прикрашають 
розарій. 

За крокусами починають квітувати хінодокси, пушкінії, проліски та карликові сітчасті іриси 
різних відтінків синього кольору та Денфорда жовтого кольору, які розміщуються щільними групами 
по краях газонну біля ділянок з трояндами. Пізніше розцвітають гадюча цибулька, білоцвіт, проліска 
іспанська блакитна, рожева і біла, за ними флокси щетинисті білого, рожевого, бузкового та 
малинового кольорів, нарциси, особливо сорту Ріп Ван Вінкль та Ерліхер, що має кілька махрових 
жовтих і білих квіток на одному стеблі, а також великоквіткові групи Спліт, нарциси сорту Дік 
Вілден та Апофеоз і Дабл Фешн з помаранчевою серединкою. В той же час починають цвісти 
низькорослі (20 – 30 см) тюльпани Грейга ‘Піноккіо’ та інші, що мають висоту 30 – 40 см, це група 
Тріумф та махрові ‘Гербранд Кіфт’, ‘Піч Блоссом’, ‘Еліс Леклерк’, ‘Кареол’ та інші. 

За ними в травні починають квітувати примули анемони, гусинець кавказький, абрієції, 
іберійки, яксолка Біберштейна, рябчики та інші. Ці рослини ми висаджуємо під парковими 



 Розділ 1. Ботаніка та екологія рослин  
 

 67

трояндами – їх немає потреби вкривати, і квіти не заважатимуть. Також цими рослинами ми 
розділяємо сорти троянд на секторах і це є окрасою розарію навесні, коли троянди лише починають 
відростати. Листя троянд в цей час, в основному, бордового кольору, що чітко виділяє їх на фоні 
газону, а квітки вище перерахованих рослин є чудовим доповненням. 

Доцільно висаджувати по периметру розарію окремими групами красиво квітучі кущі. Вони 
прикрасять ділянку задовго до цвітіння троянд. Це барбарис червонолистий, вейгели сортів Єва 
Ратке, Кандіда, Марк Тельє, корейські, Штіріака, вишня залозиста махрової форми, гортензія садова і 
волотиста, деревовидна та інші великоквіткові форми. За наявністю площі, можна ввести різні форми 
дейцій – Лемуана, рожеву, білосніжну, шерстисту, Віча, елегантну, – калину гордовину, бульденеж, 
Карльса, керію японську махрової форми, кольквікцію. Біля пергол, крім плетистих троянд висадити 
клематиси Дюрана, Жакмана та сортів Віль де Ліон, Шерстисто-білий, Нелі Мозер, Лаусона, 
Герцогиня Единбургська та інші. До початку квітування троянд відцвітають деревовидні півонії, тому 
доцільно розміщувати окремими ділянками ці красиві рослини. З деревовидних півоній особливо 
красиві махрові сорти – світло-рожевий Рейне Елізабет, темно-рожевий Еврика, червоного кольору 
Вечір, Кармен та інші. 

Особливо красива слива китайська трилопатева махрової форми та різні види й форми спірей, 
особливо ті, що мають восени листя червоного кольору різних відтінків, зокрема, спірея японська. 

Ранньою весною ділянку прикрашають різні форми форзицій – Вільсона, європейська 
звисаюча, середня та японська. 

Під хвойними деревами доцільно розмістити рододендрони, які ранньої весни будуть перлиною 
ділянки. Це рододендрони сіхотинський, японський, Смірнова та сорти. Після рододендронів 
естафету прийме айва японська різних форм, особливо карликова та червона. 

Одночасно з парковими трояндами цвітуть чубушники і доцільно на ділянках з трояндами 
сорту Робуста та центіфольними висаджувати чубушники Лемуана сортів Дівочий та Білосніжний та 
інші види й сорти. 

В розарії, побудованому в пейзажному стилі на значній площі з пересіченим рельєфом доцільно 
висаджувати й інші багаторічні та одно- і дворічні квіткові рослини, особливо з блакитними, синіми, 
фіолетовими квітами або рослини з сизим листям, що добре відтінюють зелене листя троянд та газон. 
Ефектно виглядатимуть троянди з жовтими квітами на фоні блакитних дельфініумів, чи коралові на 
фоні фіолетової лаванди. Надасть легкості червоним і темно-червоним квітам троянд лещиця 
волосиста, цинерарія морська, білі й жовті лілії й лілійники. 

Яскравою плямою біля кущів стануть посадки рудбекії, гайлардії та півоній. Ділянки з 
мініатюрними трояндами доповнюють різні види очитків з листям різних кольорів та різними 
строками цвітіння. 

Восени, коли троянди закінчують цвітіння, ділянки такого розарію прикрасять різні види і 
сорти багаторічних і однорічних айстр, ґрунтових дрібноквіткових хризантем та трав’янисті 
багаторічні злаки, такі як ковила бородата, осоки, костриця, щучник та інші. 

Хорошим фоном для таких великих розаріїв є посадки різних хвойних рослин – ялин, туй, 
ялівців, тисів різних низькорослих форм, які прикрасять розарій у всі пори року. 

Ялинами можна відділити розарій від інших функціональних ділянок. Крім ялини звичайної та 
її форм Крантстона й компактної, до груп слід вводити ялину колючу голубу, сибірську голубу, 
подушковидну й конічну. 

Хорошим доповненням можуть бути різні форми туй: такі як туя західна колоновидна, Данка 
кулястої форми, жовта, золотистокінчикова, вересоподібна та інші. 

Ялини й туї можна підбити різними формами ялівців козацьких – типового, тамариксолистного, 
кипарисолистного, ‘Аркадія’, ‘Рокер і Джем’, ялівцю лускатого ‘Голубий килим’, середнього 
‘Пфітцерів компактний’, ‘Пфітцерів сизий’. При пересіченому рельєфі розарію можна використати й 
форми ялівцю звичайного колоновидну й чашоподібну. 

На розарії Національного дендрологічного парку «Софіївка» частково використовуються 
підходи до введення перерахованих вище культур, але мала площа розарію не дозволяє застосувати 
все вищесказане. Зі сходу й півдня розарій оточують посадки ялин з підбивкою ялівців, з заходу – 
посадки сосни, а під ними – рододендрони. Ділянки з парковими трояндами ранньої весни 
прикрашають тюльпани, нарциси, фрітілярії. Сорти троянд розмежовуються ґрунтопокривними 
рослинами – різними видами флоксів, гіацинтів, ясколкою, примулами, нарцисами та багатьма 
іншими рослинами. 

Всі ці квіткові, кущові та злакові рослини являють собою важливе доповнення до троянд, що 
прикрашають ділянки розарію в ті періоди, коли троянди або ще не квітують, або вже припинили 
квітування. 
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УДК: 502.74 : 581.2.02 
ВПЛИВ ДЕЯКИХ КЛІМАТИЧНИХ УМОВ НА СТАН КУКУРУДЗИ 

І. О. Огінова 
Дніпропетровський національний університет 

 
Онтогенетичний розвиток кукурудзи, як і будь-якої іншої рослини, суттєво залежить від 

кліматичних умов ареалу її розповсюдження. Саме вони значною мірою визначають ефективність 
вегетативного та репродуктивного розвитку всього рослинного організму. У зв’язку з цим, 
дослідження фізіологічних реакцій кукурудзи на температуру та вологість повітря стає актуальним і 
може придатися при визначенні доцільності її вирощування за конкретних кліматичних умов.  

Польові експерименти проводили протягом 10 років на базі стаціонару Інституту кукурудзи 
Української академії аграрних наук, розташованого у Дніпропетровському районі центральної 
грунтово-кліматичної зони Дніпропетровської області. За даними обласної метеостанції для району 
досліджень характерна середньорічна норма опадів 515,5 мм, за вегетаційний період кукурудзи 
випадає 223,9 мм. Дефіцит вологості становить відповідно 4,9 та 7,9 мм. Температурний режим 
регіону виглядає таким чином: середньорічна температура – 80 С, тривалість періоду з температурою 
вищою за 10 0 С (температурний мінімум для кукурудзи) становить 165 – 170 діб, морозів немає 
протягом 150 – 185 діб. Досить характерною для району досліджень є посуха весною та на початку 
літа. За допомогою кластерного аналізу у межах досліджуваного терміну було виявлено роки із 
середніми для регіону значеннями температури та вологості, відносно посушливі та прохолодні роки 
з підвищеною вологістю. 

Протягом вегетації визначали інтенсивність ростових процесів (висота, листова поверхня), 
мітотичний індекс і рівень соматичних мутацій у кореневих меристемах, а також вміст хлорофілу та 
каротиноїдів у листках кукурудзи. Всі одержані результати обробляли статистично з рівнем 
надійності 95 %. 

Спостереження за вегетативним розвитком рослин кукурудзи дозволило встановити їх суттєву 
залежність від температури, зволоження та стадії онтогенезу (табл. 1). Зокрема, виявилося, що 
кукурудза краще переносить посушливі умови, ніж сполучення зниженої температури із підвищеною 
вологістю та відзначається максимальною швидкістю росту в другій половині вегетаційного періоду. 
При цьому максимальна мінливість ростових показників характерна для початкових стадій розвитку і 
суттєво зменшується у часі. Це свідчить про те, що саме ранні стадії онтогенезу є найбільш чутливі 
до зовнішніх впливів. Саме в цей час обирається можливий режим реалізації генетичної програми 
рослинного організму та його адаптованості до умов довкілля. Зростання фенотипової мінливості на 
початку онтогенезу свідчить про готовність до різних пристосувальних реакцій, а зменшення – про 
те, що відповідний адаптивний шлях обраний і ростові процеси відбуваються в режимі, що є 
найбільш адекватний конкретним кліматичним умовам.  

Таблиця 1 – Вплив температури та вологості повітря на ростові процеси рослин кукурудзи 
Фаза розвитку Висота, см Листова поверхня, см 2 

Середній рівень опадів і температури ( контроль) 
2-3 листки 21,22 ± 0,62 21,29 ± 0,62 
4-5 листків 65,10 ± 0,92 519,12 ± 10,61 
10-11 листків 188,50 ± 1,12 2469,02 ± 20,61 

Посуха 
2-3 листки 24,60 ± 1,57 62,07 ± 2,81 
4-5 листків 60,27 ± 0,89 295,08 ± 4,29 
10-11 листків 198,67 ± 1,58 2870,91 ± 20,72 

Відносно вологий і прохолодний рік 
2-3 листки 22,57 ± 0,60* 25,26 ± 0,95 
4-5 листків 57,23 ± 1,45 278,40 ± 7,07 
10-11 листків 166,50 ± 1,80 2439,00 ± 28,15* 

Примітка: позначкою * відмічені варіанти відносно яких була спростована альтернативна статистична гіпотеза про 
наявність розбіжностей із контролем. 

Специфіка відповідних морфофізіологічних адаптацій полягає в тому, що на фоні посухи 
індивідуальний розвиток прискорюється, а зниження температури з одночасним підвищенням 
вологості гальмує ростові процеси. 
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Висока чутливість ранніх стадій розвитку культурних рослин до факторів довкілля потребувала 
звернення уваги на стан їх кореневих меристем, оскільки саме вони відіграють провідну регуляторну 
роль на початку онтогенезу. Одержані результати представлені в таблиці 2. 

Таблиця 2 – Мітотичний індекс і рівень соматичних мутацій у кореневих меристемах 
Фаза розвитку Мітотичний індекс, проміле Рівень соматичний мутацій, % 

Середній рівень опадів і температури (контроль) 
2-3 листки 57,3 ± 1,2 2,9 ± 0,3 
3-4 листки 69,2 ± 2,1 2,8 ± 0,3 
4-5 листків 49,2 ± 0,6 2,7 ± 0,3 

Посуха 
2-3 листки 67,3 ± 0,9 1,5 ± 0,6 
3-4 листки 64,0 ± 2,1* 3,1 ± 0,3* 
4-5 листків 68,0 ± 2,5 2,5 ± 0,3* 

Відносно вологий і прохолодний рік 
2-3 листки 68,7 ± 1,7 2,5 ± 0,1 
3-4 листки 63,3 ± 1,2* 3,2 ± 0,2* 
4-5 листків 58,7 ± 0,9 2,4 ± 0,1* 

Примітка: позначкою * відмічені варіанти відносно яких була спростована альтернативна статистична гіпотеза про 
наявність розбіжностей із контролем. 

Приведені результати підтверджують приведену вище тенденцію розвитку онтогенетичних 
адаптацій, а саме: на фоні посухи спостерігається певна активізація клітинного поділу в кореневих 
меристемах, що супроводжується відповідним прискоренням ростових процесів. У відносно вологі та 
прохолодні роки пристосувальні реакції відбуваються внаслідок гальмування мітотичного індексу, 
згідно до якого змінюються і ростові показники. Рівень соматичних мутацій в усіх варіантах суттєво 
не змінюється, тобто можна вважати, що жоден із досліджуваних факторів довкілля не відноситься до 
мутагенних і їх вплив на ріст не спричинюється генетичними порушеннями. 

Оскільки ріст слугує інтегральним показником стану культурних рослин, то можна припустити, 
що відповідні зміни відображають більш глибокі функціональні процеси, зокрема у фотосинтетичних 
системах (табл.3). 

Таблиця 3 – Рівень пігментів фотосинтезу в листках кукурудзи за різних кліматичних умов 
Фаза розвитку Хлорофіл а, мг/г сирої маси Хлорофіл b, мг/г сирої маси Каротиноїди, мг/г сирої маси 

Середній за рівнем опадів і температури рік (контроль) 
2-3 листки 1,0593 ± 0,0004 0,3959 ± 0,0013 0,5940 ± 0,0004 
4-5 листків 1,0662 ± 0,0006 0,4457 ± 0,0009 0,5879 ± 0,0003 
10-11 листків 1,0786 ± 0,0003 0,4464 ± 0,0013 0,6000 ± 0,0004 

Посуха 
2-3 листки 1,2130 ± 0,0006 0,3968 ± 0,0012* 0,5847 ± 0,0004 
4-5 листків 1,0868 ± 0,0005 0,4051 ± 0,0015 0,6041 ± 0,0003 
10-11 листків 1,0567 ± 0,0005 0,3930 ± 0,0014 0,5794 ± 0,0003 

Відносно вологий і прохолодний рік 
2-3 листки 1,0716 ± 0,0008 0,4519 ± 0,0009 0,5977 ± 0,0004 
4-5 листків 1,1021 ± 0,0007 0,4491 ± 0,0015 0,6009 ± 0,0003 
10-11 листків 1,0491 ± 0,0006 0,3973 ± 0,0013 0,5832 ± 0,0004 

Примітка: позначкою * відмічені варіанти відносно яких була спростована альтернативна статистична гіпотеза про 
наявність розбіжностей із контролем. 

Аналіз приведених результатів свідчить про те, що такі екологічні фактори як температура і 
вологість повітря суттєвим чином впливають на розподіл пігментів фотосинтезу, певною мірою 
змінюючи його ефективність. Зокрема, на початкових стадіях розвитку в листках кукурудзи зростає 
вміст як хлорофілів, так і каротиноїдів, що свідчить про модифікацію відповідних фотосинтетичних 
процесів в екстремальних умовах довкілля. Надалі спостерігається певне зменшення вмісту 
досліджуваних пігментів. Це може відображати вичерпання резервних можливостей рослинного 
організму та здійснення подальшого онтогенезу на дещо зниженому рівні. Протягом репродуктивної 
фази такі зміни реалізувалися у формуванні фертильного пилку меншого об’єму та зростанні 
кількості стерильних чоловічих гамет на фоні несприятливих для рослин умов довкілля. 

Таким чином, внаслідок проведених досліджень можна зробити наступні висновки: 
1. Несприятливі кліматичні умови викликають адекватні їм зміни ростових процесів рослин 

кукурудзи, зокрема, вони інтенсифікуються на фоні посухи і дещо гальмуються за низької 



 Розділ 1. Ботаніка та екологія рослин  
 

 70

температури та високої вологості повітря. Найбільш чутливими до такого впливу є ранні стадії 
онтогенезу. 

2. Причиною подібних реакцій можуть слугувати відповідні зміни клітинного поділу в кореневих 
меристемах кукурудзи. Рівень соматичних мутацій при цьому суттєво не змінюється, що не 
дозволяє вважати досліджувані зміни умов довкілля мутагенними факторами. 

3. Розвиток пристосувальних реакцій кукурудзи у досліджуваних умовах середовища 
супроводжується перерозподілом пігментів фотосинтезу. Зокрема, на початку вегетації 
дискомфорт, спричинений несприятливими кліматичними факторами, компенсується за рахунок 
зростання вмісту хлорофілів і каротиноїдів. По мірі вичерпання пристосувальних можливостей 
рослин спостерігається певне зменшення кількості всіх пігментів і гальмування гаметогенезу. 
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У різних країнах світу на поліноз страждає від 0,2 до 39 відсотків населення. В Україні, 

наприклад, алергійним ринітом страждає 0,1-0,4 % населення (по звертанню в медичні заклади), у той 
час як результати більш поглиблених досліджень дають зовсім інші показники (7-12 %) [3]. 
Міжнародні статистичні дані свідчать, що алергічним ринітом хворіє близько 20 % населення. Серед 
городян захворюваність вище в 4-6 разів, чим у сільського населення. Поширеність пилкової алергії 
залежить від природнокліматичних, екологічних і етнографічних особливостей. Найбільшу 
поширеність алергічні хвороби мають у регіонах з екологічно несприятливою ситуацією [5]. 
Паралельно чітко простежується і ріст захворюваності. За останні десять років кількість хворих із 
різними формами сезонної алергії подвоїлася. З метою ефективного попередження сезонної алергії в 
багатьох країнах світу широко використовують пилковий моніторинг, в основі якого лежить аналіз 
концентрації алергенів у навколишньому середовищі і відкриті публікації результатів досліджень. 
Але в Україні пилковий моніторинг практично не проводиться. Тому буде доцільним дослідження 
концентрації алергенів та складання календарів сезонного пилкування за природними 
спостереженнями. Як визначити, коли зацвітуть рослини, що викликають у хворого алергію, і 
заздалегідь порекомендувати відповідні міри профілактики? Розглянемо це на прикладі алергії до 
пилку злакових трав. Пік цвітіння злакових трав у середній смузі України зазвичай відзначається в 
період з червня – початку липня. Приблизно на місяць раніш у південних районах і пізніше на півночі 
[1]. Але в холодні роки цвітіння трав буде починатися трохи пізніше, а в роки з ранньою і теплою 
весною, початок цвітіння може випереджати багаторічний графік. Наприклад, знаючи, що для 
цвітіння берези в середній смузі України сума ефективних температур повинна дорівнювати 700С, і 
відзначаючи в щоденнику щодня ефективні температури, можна передбачити початок цвітіння 
берези в даному році. За допомогою повідомлень метеослужб можна досить точно визначити темпи 
цвітіння рослин у даному році (табл. 1).  

Таблиця 1 – Календар сезонного пилкування рослин та вмісту пилку у повітрі м. Полтави 
№ 
п/п Назва рослини Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень 

1. Тимофіївка лучна                                                   
2. Грястиця збірна                                                   
3. Райграс високий                                                   
4. Костриця лучна                                                   
5. Лисохвіт лучний                                                   
6. Тонконіг лучний                                                   
7. Пирій повзучий                                                   
8. Амброзія полинолиста                                                   
9. Полин звичайний                                                   
10. Чорнощир звичайний                                                   
11. Подорожник середній                                                   

                           
   -  максимальне пилкування рослин та вміст пилку у повітрі; 

                           
    -  менш інтнесивне пилкування рослин та вміст пилку у повітрі. 
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Склавши таблицю сезонного пилкування рослин, ми чітко зможемо простежити піки сезонного 
коливання вмісту пилку рослин алергенів у повітрі. Так з кінця травня, до початку липня масово 
квітують вітрозапильні злакові трави. А вже з кінця липня і до перших заморозків у повітрі Полтави 
буде знаходитись пилок найбільш алергенної групи рослин-бур’янів. Маючи такий календар 
пилкування пацієнт або лікар-алерголог може передбачити сплески загострень полінозу і завчасно 
почати профілактичне лікування. Весняно-літній підйом концентрації пилку в повітрі викликає 
цвітіння злаків. 

Найбільшою алергенною активністю володіють дикоростучі (тонконіг, пирій, костриця, 
грястиця, лисохвіст), а також деякі перехреснозапильні культивуємі злаки [2]. Відома домінуюча 
роль цих трав, які широко поширені поблизу населених пунктів, у виникненні полінозу в Африці, 
Індії, Австралії, Англії, Ізраїлі, Угорщині, Франції, Румунії, Югославії, Болгарії, Японії. На 
Полтавщині пилок трав та бур’янів має також більш виражені алергенні властивості, ніж, наприклад, 
пилок дерев. Саме тому нами була зроблена спроба встановити видовий склад домінуючих рослин 
алергенів та вивчити їх біоекологічні, ценотичні особливості. 

Грястиця збірна – Dactylis glomerata L. – цвіте в травні-серпні. Ранковий злак. За даними Е.Д. 
Єрмоленко (1972), для Харківської області цвітіння починається в 5 год. – 5 год. 30 хв. Масове 
цвітіння протікає при температурі 16-180С і відносній вологості повітря 70-90 % і триває 1-1,5 год. До 
11 годин цвітіння закінчується. Ксеромезофіт. Лучно-лісова рослина з дуже широкою екологічною 
амплітудою. Зустрічається в рівнинних і гірських районах. Росте на луках різних типів, у лісах 
хвойних і широколистяних, змішаних і дрібнолистих, на узліссях і галявинах, у чагарникових 
заростях, на вирубках. Будучи тіньовитривалою рослиною, проникає під полог лісу в досить затінені 
місця. Займає різні місцеперебування, від надлишково зволожених до сухих. Еутотроф, віддає 
перевагу більш родючим ґрунтам. Як правило, не відрізняється значною кількістю, однак бере участь 
у формуванні великого числа фітоценозів і є для багатьох із них характерною рослиною, наприклад 
для злакових і злаково-різнотравних лук. Використовується для озеленення газонів [4]. 

Тонконіг лучний – Poa pratensis L. Багаторічний злак. Цвіте в травні-липні. Ранковий злак, що 
цвіте з 4-5 годині ранку. Мезофіт. Лучна рослина. Надає перевагу середньо родючим помірковано 
зволоженим ґрунтам. На заплавних луках Лісостепу і дуже рідко Степу утворює формацію тонконога 
лучного, що зустрічається досить рідко і великих площ не займає. Як кондомінант представлений у 
багатьох лучних асоціаціях. Компонент багатьох угруповань заплавних луків. При підсушуванні 
боліт роль його в утворенні трав’яного покриву збільшується. На лучних степах зустрічається в 
дигресивних формаціях типчака і вторинних формацій тонконога вузьколистого, іноді переважає в 
другому ярусі. Входить до складу трав’яного покриву листяних лісів, де під впливом випасу його 
кількість збільшується. 

Райграс високий – Arrhenatherum elatis (L.) Багаторічник. Цвіте в травні-серпні. Ранковий 
злак. За даними Банникової В.А. цвіте з 3-4 годин до 8-10 при температурі 8,8-25,60С і відносній 
вологості повітря 51-97 %. Тривалість цвітіння однієї квітки 3-4 год. китиця цвіте шість-сім днів. 
Мезофіт. Рослина лісових луків. Часто культивується і розселяється природним шляхом. У лісових і 
лісостепових районах росте на галявинах, узліссях листяних лісів, великих площ не займає, зазвичай 
є кондомінантом першого ярусу злаково-різнотравних угруповань. Використовується для озеленення 
газонів. 

Тимофіївка лучна – Poa pratense L. Багаторічник. Цвіте в травні-серпні Ранковий злак. Цвіте з 
3 до 10-12 годин. Масове цвітіння протікає при температурі 9-130С і відносній вологості повітря 85-
97 %. Пилкування швидкоплинне (2-3 години) відбувається між 4-5 і 7-8 годинами ранку. Іноді 
спостерігається додаткове вечірнє цвітіння. Відмічається протандрія і рідше слабка гомогамність. 
Цвітіння зазвичай починається у верхній третині, рідше розсіяно по всьому суцвіттю. Окреме 
суцвіття цвіте 3-10 днів. Мезофіт. На заливних луках утворює формацію тимофіївки лучної. 
Кондомінант ряду асоціацій у формаціях тонконогів лучного й вузьколистного, субдомінант повзуче-
пирійних лугів. Проникає на освітлені місця в кленово-липовій діброві, особливо у зв’язку з випасом. 

Костриця лучна – Festuca pratensis Huds. Багаторічний злак, який утворює пухкі дернини. 
Цвіте з 4-5.30 до 9-9.30 годин. При температурі 10-260С і відносній вологості повітря 56-98 %. 
Цвітіння поступове, іноді порційне. Окрема китиця цвіте 7-8 днів. Квітки слабко протеандричні. 
Квітка залишається відкритою 2,5-3 години. Ми неодноразово спостерігали активний збір пилка 
медоносними бджолами з квітучих суцвіть. У перехресному запиленні цього виду велику роль, 
імовірно, грають комахи. Рильця частіше залишаються затиснуті між зімкнутими квітковими 
лусочками і зберігаються свіжими один-два дні. Іноді рильця ховаються всередину лусочок, коли 
квітка закривається після цвітіння. Мезофіт. Типовий лучний злак. Розповсюджений на луках, 
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узліссях, галявинах, вирубках. Утворює формацію костриці лучної, котра зазвичай не займає великих 
площ і зустрічається на суходільних луках. Є субдомінантою багатьох асоціацій у формаціях 
суходільних і заплавних луків. 

Лисохвіст лучний – Alopecurus pratensis L. Багаторічна рослина з короткими кореневищами. 
Цвіте в травні-червні. Ранковий злак. Пилкування з 3.30-5 годин, близько 7-8 годин. Цвітіння 
уповільнене, наростає поступово. Характеризується низкою автофертильністю, перехресним 
запиленням. При цвітінні рильця зберігають сприйнятливість до чотирьох днів. Мезофіт. Надає 
перевагу багатим, пухким, помірковано зволоженим ґрунтам. Добре переносить затоплення і помірні 
алювіальні відкладення, але не виносить посухи, застійних явищ і засолення ґрунтів. Утворює 
формацію лисохвосту лучного, яка особливо широко поширена в заплавах річок. Кондомінант ряду 
асоціацій у лучних формаціях пирію повзучого, тонконогів лучного й вузьколистого й ін. Менш 
рясний у формаціях тимофіївки лучної. 

Пирій повзучий – E. repens (L.) Післяполуденний злак. Рослина з довгими повзучими 
кореневищами. Багаторічник. Зацвітає в першій половині червня, часто спостерігається повторне 
цвітіння в серпні-вересні. Цвіте з 14 годин до 18-18.30. Цвітіння порціонне, до 10 порцій у добовому 
ритмі, з них два-три великих вибухи, інші – значно менше. Температурні границі цвітіння – 20-300С, 
при відносній вологості повітря 50-95 %. Квітка залишається відкритою до 1,5 годин. Окремий 
колосок квітує 7-8 днів, а популяція в цілому 15-20 днів. Енергія цвітіння порівняно висока, до 20 
квіток, що розкрилися, на 1 колоссі в ході його добового цвітіння. Пилкування ефемерне, триває 15-
30 хв. Облігатний перехресник. Рослина доволі широкої екології, має гігрофільні, мезофільні, 
галомезофільні і ксеромезофільні екотипи. Росте на луках, у степах, на оголеннях, солончаках, пісках, 
у чагарникових заростях, на лісових галявинах і узліссях, у зріджених лісах, на лісосіках, у 
полезахисних лісосмугах. Часто як бур’ян росте на полях, обабіч доріг, у населених пунктах. У 
заплавах рік створює формацію пирію повзучого. Як домінант і субдомінант входить до складу 
багатьох лучних і степових асоціацій. Особливо зростає його фітоценотична роль при демутації 
природної рослинності. Винятково поліморфний вид.  

Третій період спалаху полінозу викликають бур’яни. Вони викликають велику зацікавленість 
для практичної алергології у зв’язку з їх високою алергенною активністю. Швидкість розселення 
бур’янів можна спостерігати у випадках, коли вони завойовували нові території. Серед дуже 
поширених у нашому регіоні, бур’янів є чимало «чужинців». 

Амброзія полинолистна (Ambrosia artemisifolia L.). – однорічна яра рання рослина з високим 
(до 200-250 см) прямим розгалуженим у верхній частині, міцним опушеним стеблом. Одна рослина 
здатна утворювати 88 тис. сім’янок, які проростають з глибини не більше 8 см. Зберігають 
життєздатність у ґрунті до 40 років. Сходи з’являються наприкінці березня – в травні, цвіте з другої 
половини липня по жовтень, іноді захоплює і початок листопаду, плодоносить у вересні-листопаді. 
Засмічує посіви всіх польових культур, трапляється в садах, на узліссях, присадибних ділянках, 
узбіччях доріг, залізничних насипах. Винятково поліморфний вид Амброзія надмірно висушує і 
виснажує ґрунти. Батьківщина її Північна Америка, де вона відома під назвою «рагвіїд». Звідти і була 
завезена у Європу разом із насінням пшениці у період між 1914 і 1917 роками. З Північного Кавказу 
амброзія поширилася на Україну. Восени, під час масового цвітіння, виділяє в повітря багато пилку. 
В багатьох областях України амброзія полинолистна – карантинний бур’ян, боротьба з нею повинна 
проводитися санепідемстанціями, підприємствами і мешканцями міст і сел. Полтавщини. Природних 
ворогів на Україні вона не має. Її не їсть навіть худоба і птиця. У деяких районах Полтави зарості 
амброзії змінюють великі площі, які займає Чорнощир звичайний. За морфологічними ознакам пилок 
чорнощиру подібний до пилку амброзії. 

Чорнощир звичайний. (Cyclachaena xanthifolia (Nutt.)Fresen) – однорічна яра пізня рослина. 
Сходить у березні-травні, цвіте в липні вересні, плодоносить у вересні – листопаді. Максимальна 
плодючість 1790 тис. насінин, які зберігають схожість у ґрунті 5-8 років. Сходять з глибини не 
більше 6-8 см. Бур’ян, який росте біля залізничних шляхів, обабіч доріг, біля житла і на смітниках. 
Рідше засмічує овочеві і польові просапні культури, росте в садах. Батьківщина виду – Північна 
Америка, там він відомий під назвою «амброзія прерій». У 70-х роках ХІХ ст. був занесений на 
Україну, звідки і поширився у середню смугу колишнього Радянського Союзу. В теперішній час 
чорнощир дуже поширений по всій території України. Для засмічених місць характерні і деякі види 
полину. 

Полин звичайний (Artemisia vulgaris L.). – багаторічна рослина. Квітує в липні-серпні, іноді з 
першого року життя. Насіння – циліндрична, злегка викривлена, тонкозморщена сірувато- або темно-
коричнева сім’янка, довжиною 1,25-2, шириною і товщиною 0,25-0,35 мм. Сходи сім’янок та пагони 
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від кореневої шийки з’являються у квітні-червні. Плодоносить у серпні-жовтні. Сім’янки 
проростають з глибини не більше 2-3 см. Росте також на полях, луках та пасовищах, по берегах 
водойм, в садах і на городах. Надає перевагу вологим ґрунтам.  

Подорожник середній – Platango media L. – трав’яниста багаторічна рослина. Запилюється 
вітром, або комахами. Плід – еліптична коробочка, з 2-5 насінинами. Насіння плоско-опуклі. Цвіте з 
травня до вересня. Мезофіт. Росте по луках, галявинах, на бур’янистих місцях і біля доріг. 

У квіткових рослин – найбільш розповсюджений тип антигену. Виявленні полінозні домінанти 
входять до 3 родин причому найбільш чисельними є родини, Gramineae – 9 видів та Artemisifoleae 3 
види. За біоформами більшість встановлених видів багаторічні. Розглянувши екофітоценотичні 
характеристики досліджуваних рослин, ми можемо зробити наступні висновки. Всі вони є 
постійними супутниками людини. Так, більшість злакових видів широко використовують для 
озеленення міських вулиць, паркових насаджень. А ті рослини, які у місті не зустрічаються, є 
вітрозапильними, або запилюються за допомогою комах, які також переносять пилок на десятки, а 
іноді і сотні кілометрів. Багаторічні злакові трави утворюють дернини і без належного догляду добре 
квітують на нескошених, своєчасно, газонах і уздовж доріг, розповсюджуючи свій пилок у повітрі. 
Схожа ситуація виникла і з бур’янами, пилок яких, як відомо є найбільш алергенним. Поблизу жител, 
на смітниках, біля доріг в агроценозах – скрізь можна зустріти бур’яни родини Айстрових (амброзія, 
чорнощир, полин), які мають високу пристосованість до умов зростання, швидкі темпи еволюційної 
адаптації та надзвичайну шкодочинність. 

 
1. Агроклиматический справочник по Полтавской области. – Ленінград: Гидрометеорологическое издательство, 1958. – 179 

с. 
2. Адо А.Д. Общая аллергология. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Медицина, 1978. – 464 с. 
3. Адо В.А. Астафьева Н.П. Поллинозы: повышенная чувствительность к пыльце растений – М.: Знание, 1991. – 168 с. 
4. Определитель высших растений Украины / Доброчаева Д.Н., Котов М.И., Прокудин Ю.Н. и др. – К.: Наукова думка, 1988. – 

548 с. 
5. Поллинозы в крупном городе // Иммунология. – 1984. – С.5-7. 

 
 

УДК: 581.1 : 581.5 
ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СИНЯКА ЗВИЧАЙНОГО (ECHIUM VULGARE L.) 

Л. Д. Орлова, Т. С. Двірна  
Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка 

 
Фізіологія рослин, безсумнівно, займає чільне місце в системі біологічних знань. Як 

багатогалузева наука, вона є посередником між екологією, загальною та фізико-хімічною 
біологією[2]. 

Мета фізіології рослин, як сформулював ще більше 100 років назад К. А. Тімірязєв, 
заключається у вивченні і поясненні життєвих явищ рослинного організму, і не тільки вивченні і 
поясненні їх, а шляхом цього вивчення і пояснення підкорити їх розумній волі людини, щоб вона 
могла видозмінювати, припиняти або викликати ці явища. Це визначення фізіології рослин зберігає 
свою актуальність і сьогодні. Для того, щоб повно використовувати корисні властивості рослин, 
людина постійно вивчає сутність життєвих процесів, що проходять в їх організмі і результати швидко 
впроваджує в практику рослинництва та у природні фітоценози. Використовуючи досягнення 
фізіології рослин, вчені і практики навчилися керувати ростом і розвитком рослин, регулювати 
процеси квітування і плодоношення, вирощувати рослини без ґрунту, розмножувати їх не тільки 
насінням чи вегетативними органами, а і через культуру рослинної тканини, звільняти посадковий 
матеріал від патогенних мікроорганізмів, підвищувати врожайність культурних і дикорослих рослин 
та ін. Сучасні розробки фізіологів рослин вносять суттєвий вклад в біотехнологію, яка розробляє 
основи нових виробничих процесів, що базуються на використанні біосинтетичного потенціалу 
мікроорганізмів, рослинних і тваринних клітин, ізольованих протопластів, клітинних органоїдів 
(наприклад, хлоропластів) і біологічно активних молекул (ферментів, хлорофілу, бактеріородопсину, 
феромонів та ін.) [3]. 

Фізіологічні особливості, як і інші властивості, кожної рослини відіграють важливу роль в 
процесах росту й розвитку. Вони дають змогу не тільки адаптуватися організму рослин до умов 
середовища, які постійно змінюються в процесі онтогенезу, а й забезпечують можливість давати 
повноцінне потомство. Поглиблення наших знань про прояв функціональної активності рослинних 
організмів у різних екотопах відкриває великі можливості у справі керування тривалістю фаз 
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вегетаційного періоду, підвищування стійкості до несприятливих умов зростання, дозволяє 
створювати оптимальні умови для продукційного процесу, забезпечує базу для раціонального 
використання рослинних ресурсів і відновлення та збереження всього розмаїття флори.  

 Для пізнання закономірностей життєвих процесів рослин слід, насамперед, проаналізувати 
прояви її життєдіяльності, детально вивчити фізичні і хімічні явища, що лежать в їх основі. Зокрема, 
створення і нагромадження рослиною різних речовин є результатом взаємопов’язаних фізіологічних 
процесів, інтенсивність яких визначається особливостями самої рослини та умовами, в яких вона 
зростає. 

Об’єктом наших досліджень став синяк звичайний (Echium vulgare L.) – типовий представник 
родини шорстколистих (Boraginaceae). Представляє собою дворічну трав’янисту рослину, що густо 
вкрита відстовбурченими щетинками з домішкою білуватих коротеньких волосків. Формує міцний, 
веретеноподібний, вертикальний, здебільшого розгалужений корінь, що досягає 25см довжини. 
Стебла прямостоячі, частіше від основи розгалужені, 30 –100см висотою, вкриті жорсткими 
волосками 1-2 мм завдовжки, розміщеними на невеликих білуватих горбочках і, крім того, коротко і 
м’яко опушені. Листки цілокраї, загострені, з однією поздовжньою жилкою, зі споду сизуваті від 
густого опушення. Зверху менш опушені, але з дуже помітними білими або буруватими горбочками, 
на яких розміщені тонкі волоски. Прикореневі листки довгасто-ланцетні, як і нижні, стеблові звужені 
до основи в короткі черешки, розміщені густою розеткою, стеблові – лінійно-ланцетні або вузько-
ланцетні, середні та верхні – сидячі, біля основи округлі, поступово зменшені в напрямку до верхівки 
стебла. Приквіткові листки лінійно-ланцетні. Квіти майже сидячі, в чисельних довгасто-лінійних 
простих завійках, зібрані у верхівкове вузьке волотисте суцвіття, з лінійно-ланцетними тупуватими 
частками, густо вкриті білуватими волосками. Чашечка глибоко-роздільна, з лінійними або лінійно-
ланцетними тупуватими частками, густо вкрита білуватими волосками. Віночок лійковидний, 
спочатку червонуватий, потім синій, з зовнішнього боку розсіяно опушений. Маточка з тонким, 
довгим, волосистим, на верхівці роздільним стовпчиком, що разом з тичинками висувається з 
віночка. Тичинки неоднакової довжини, з тонкими нитками і округлими пиляками. Плоди у вигляді 
горішків жовто-буруватого кольору, яйцевидно-тригранні, загострені. Поверхня у них дрібно- і 
тупогорбкувата, більш-менш сітчасто-зморшкувата, на черевному боці з гострим ребром, на 
спинному – з невеликим кілем, при основі з трикутним, світлішим від усієї поверхні горішка, 
рубчиком, прикріпленим до плоского квітколожа. Квітує в червні-вересні [5]. 

Синяк звичайний входить у групу масових для Полтавщини видів. Зростає як бур’ян біля доріг, 
поблизу жител, в посівах на полях, на кам’янистих схилах, у степах, на сухих луках.  

За екоморфами відноситься до досить посухостійких, світлолюбивих, холодостійких 
представників, що зростають на ґрунтах різного багатства. 

Частіше досліджуваний вид зростає поодиноко, але може, інколи, за сприятливих для нього 
умов давати невеликі зарості.  

Синяк звичайний – одна з найкращих медоносних рослин, що дає багато нектару і пилку, та має 
довгий період цвітіння. Цей вид слід розводити при бджільницьких господарствах. Прикореневі 
листки і молоді стебла можуть бути використані замість шпинату. Вони містять багато вітаміну С. 
Насіння містить олії і тому є цінною сировиною для лако-фарбної промисловості. Квітки можна 
використовувати для виготовлення червоної фарби [5]. 

Нами були визначені деякі фізіологічні параметри синяка звичайного в умовах лучних ділянок 
ботанічного саду Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. У 
завдання нашої роботи входило вивчення: вмісту фотосинтезуючих пігментів (хлорофілів і каротинів) 
колориметричним методом, інтенсивності фотосинтезу методом асиміляційної колби по Іванову і 
Косовичу, інтенсивності дихання за методом Бойсена-Ієнсона та цукрів за методом Бертрана [1,4]. 
Дослідження цих показників дасть змогу виявити в них зміни в процесі онтогенезу та з’ясувати вплив 
на них деяких погодних умов. 

Вивчення фізіологічних показників синяка звичайного проводили з травня по липень 2006 р., 
тобто від періоду початку вегетації до плодоношення рослини. Погода під час спостережень 
змінювалася від сухої сонячної, коли температура повітря сягала +350С і вище, до прохолодної 
дощової з температурою, яка не перевищувала +180С-200С. 

Висока активність рослинної клітини, всього організму пояснюється як структурними 
особливостями, так і їхнім хімічним складом. 90 % маси живих тканин рослин складає вода, а 99 % 
маси протоплазми становить лише 6 елементів: вуглець, водень, азот, кисень, сірка, фосфор. Всі ці 
елементи входять до складу найважливіших типів органічних сполук – вуглеводів, ліпідів, білків, 
нуклеїнових кислот та складових частин цих молекул. 
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Вуглеводи входять у групу найбільш поширених у рослинному світі органічних речовин. Вони 
складають понад 80 % сухої маси рослин. Ця група речовин відіграє важливу роль у функціонуванні 
рослин. Осмос і терморегуляція, процеси росту, фотосинтез, транспірація, проростання насіння – 
далеко не повний перелік процесів, де вуглеводи беруть безпосередню участь [2]. Вуглеводи за 
розмірами молекул та властивостями поділяються на ряд груп. Особливе значення серед них мають 
моноцукри. Найтиповішими серед них є 5-6 атомні сполуки, тобто пентози і гексози. До важливих 
гексоз відносяться глюкоза і фруктоза. 

Більшість хімічних методів визначення редукуючих цукрів базується на легкоокисленні та їх 
здатності відновлювати різні сполуки. У нашому випадку для аналізу використовувалася фелінгова 
рідина, яка разом з цукрами утворює осад закису міді. По кількості використаного на титрування 
перманганату міді обчислювали вміст глюкози в розчині [4]. 

Аналізуючи отримані дані по вмісту цукрів (глюкози), ми відмічаємо, що на їх накопичення 
впливають такі чинники, як фаза онтогенезу, в якій перебуває досліджувана рослина, та погодно-
кліматичні умови. На початку досліду синяк звичайний вегетує, потім квітує та переходить до 
плодоношення, і в рослині поступово відбуваються певні зміни, які прискорюються погодними 
умовами (зміна температури від 350 С до 180 С, від сонячної до дощової погоди), що позначається на 
зниженні вмісту цукрів. 

Фотосинтез – утворення рослинними організмами органічних речовин за допомогою світлової 
енергії, що поглинається хлорофілом та іншими фотосинтетичними пігментами [2]. Визначення 
інтенсивності фотосинтезу за методом Іванова і Косовича є газометричним. Використовуючи його, 
враховують зменшення у повітрі концентрації вуглекислого газу, який знаходиться в замкнутому 
просторі (в колбі), внаслідок асиміляції СО2 фотосинтезуючим листком [1]. 

Порівнюючи отримані результати, ми чітко прослідковуємо залежність інтенсивності 
фотосинтезу від зовнішніх умов. Найвища інтенсивність фотосинтезу спостерігається при 
температурі 24-260С, а найнижча – при температурі вище 350С і вище. Інтенсивність фотосинтезу 
синяка коливалась в межах від 0,18 до 0,33 мг СО2 /дм2год. 

Важливою характеристикою фотосинтезу є вміст хлорофілу в асимілюючих органах. Відомо, 
що не існує прямої кореляції між кількістю пігменту в листках, інтенсивністю фотосинтезу, ростом, 
розвитком рослин та їх продуктивністю. Але кількість цього пігменту відіграє суттєву роль у цих 
процесах [2]. Основна роль хлорофілів у фотосинтезі полягає у поглинанні променів світла і 
перетворенні їх у енергію хімічних зв’язків. Хлорофіли мають максимум поглинання світла у 
червоній частині сонячного спектру, тоді як супутні пігменти не поглинають довгохвильові промені. 
Тому при фотоколориметричному їх визначенні з використанням червоного світлофільтра можна 
дослідити їх накопичення, не відділяючи від інших пігментів [1]. 

За результатами наших досліджень ми зазначаємо, що вміст хлорофілу в листках залежить від 
зовнішніх умов. Так, при оптимальній температурі повітря (+20-250С) спостерігається підвищений 
вміст хлорофілу (особливо після дощу), а при надмірно жаркій погоді показник зменшується. Слід 
відмітити, що вміст хлорофілу залежить і від фази розвитку рослини – з часу квітування цей показник 
дещо знижується. Середній вміст хлорофілів у дослідженого виду був 0,25 %. 

Поряд із зеленими пігментами в хлоропластах є й такі, що належать до групи каротиноїдів. 
Каротиноїди – це найпоширеніші в рослинному світі жиророзчинні жовті, оранжеві та червоні 
пігменти аліфатичної будови. Каротиноїди розширюють спектр дії фотосинтезу, забезпечуючи 
поглинання від 10 % до 20 % енергії сонячних квантів [2]. 

Пігменти пластид утворюють з білками цих пластид єдиний комплекс, який має гідрофільні та 
ліпофільні фази. Каротин знаходиться в ліпофільній фазі, він розчиняється в жирах. При швидкому і 
обережному зневодненні тканин листка комплекс білок-пігмент залишається незруйнованим. При 
подальшій їх обробці бензином легко виділити каротин [1]. 

Визначивши вміст каротинів у листках синяка звичайного, ми відмічаємо, що він зменшується 
при більш низьких температурах (180С-250С) у порівнянні з іншими визначеннями, коли температура 
була найвищою (+350С і вище). Також очевидним є те, що вміст каротину залежить від фази розвитку 
– після квітування він тримається на одному рівні. 

У природі до основних процесів, в ході якого енергія сонячного світла, що була акумульована 
рослиною в органічній речовині, звільняється – відноситься дихання. Зовнішнім проявом процесу 
дихання є вбирання з навколишнього середовища рослиною кисню і виділення з неї вуглекислого 
газу і води, зменшення ваги рослини. Інтенсивність дихання – це кількість поглинутого кисню або 
виділеної вуглекислоти одиницею маси за одиницю часу. Сутність визначення інтенсивності дихання 
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заключається у визначенні зменшення кількості СО2 під час дихання об’єкту у замкненому просторі 
(колбі) [1]. 

По наслідкам вивчення процесу дихання ми можемо зробити висновок, що одним із найбільш 
важливих факторів, від якого залежить інтенсивність дихання в рослинних тканинах, є температура. 
При підвищеній температурі інтенсивність дихання зростає у порівнянні з нижчими температурами. 

Отже, провівши спостереження за фізіологічними змінами у синяка звичайного, ми помітили, 
що на зміну цих показників вливає цілий комплекс зовнішніх факторів та етап онтогенезу. Так, ми 
простежуємо, що вміст цукрів, каротину та хлорофілу сягає максимальних показників, коли рослина 
находиться в процесі вегетації до квітування, а з часом ці показники поступово зменшуються. Також 
суттєві корективи у динаміку накопичення цих речовин вносить температура і вологість. Між 
інтенсивністю фотосинтезу та інтенсивністю дихання спостерігається обернена залежність: 
максимальні значення інтенсивності дихання спостерігаються при жаркій сухій погоді, а 
інтенсивності фотосинтезу – при оптимальній температурі, після дощу. 

Таким чином, спостереження за динамікою змін вивчених фізіологічних показників синяка 
звичайного доводить, що використання рослини потрібно проводити з урахуванням впливу цих 
чинників. 
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При використанні інтенсивних технології вирощування зернових, спрямованих на більш повну 

реалізацію генетичного потенціалу сортів, актуальним є питання забезпечення рослин мінеральним 
та органічним живленням. Водночас, проблема визначення необхідних доз мінеральних та 
органічних добрив є однією із найбільш важливих, особливо якщо врахувати можливість втрат 
добрив шляхом вимивання до того як рослини можуть використати їх для свого живлення. Крім того 
надмірне внесення мінеральних добрив може призводити до змін фізико-хімічних властивостей 
ґрунтів. Сьогодні значно зростає інтерес до альтернативних систем господарювання, які базуються на 
використанні лише органічних добрив і повній відмові від мінеральних. 

Особливої уваги заслуговує можливість діагностики стану посівів, яка базується на 
використанні тісного зв’язку між забезпеченістю рослин органічними та мінеральними добривами і 
вмістом хлорофілів в листках рослин [1,2]. 

Матеріалом досліджень слугували проростки районованих у нашій області рослин родини 
злакових (Poaceae) – озима пшениця м′яка (Triticum aestium L.) сорту Миронівська–66 і кукурудза 
підвиду зубовидна (Zea mays L.) гібриду Буковинський–231. Насіння готували до пророщування і 
переносили в імітаційні моделі мікрокосмів для подальшого пророщування у факторостатних умовах. 
В якості субстрату використовували бурувато-підзолистий ґрунт. 

При закладці досліду створювали чотири варіанти живлення рослин: 1 – без внесення добрив, 2 
– з внесенням мінеральних добрив, 3 – з внесенням біогумусу, 4 – з внесенням термічно обробленого 
пташиного посліду. 

Мінеральні та органічні добрива вносили в ґрунт перед посівом. В якості азотних добрив 
використовували аміачну селітру (NH4NO3) в якій міститься 34,4 % діючої речовини, фосфорних – 
простий суперфосфат Ca(H2(PO4)2xCaSО4 2H2O) з 19-20 % діючої речовини, з калійних – хлористий 
калій KCl – 59-63 % діючої речовини. Кількість добрив вносили в ґрунт із розрахунку 10 мг діючої 
речовини на 100 г ґрунту, біогумус і пташиний послід – в еквівалентній до азоту кількості.  

Для аналізу відбирали добре розвинені листки у визначених фазах. Вміст хлорофілів визначали 
спектрофотометрично. Досліди проводили на ранніх етапах онтогенезу. Повторність дослідів 
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п’ятикратна. Статистичне опрацювання результатів проводили методом біометрії за допомогою 
програми Excel. 

Показано, в основному, позитивний вплив добрив на вміст зелених і жовтих пігментів у 
проростків Zea mays L. у фазу сходів (рис. 1). З отриманих даних видно, що максимум накопичення 
пігментів спостерігався у варіантах із мінеральними добривами. Крім того, зафіксовано збільшення 
вмісту хлорофілу а в усіх дослідних варіантах із максимальним його рівнем в проростках даної 
культури, вирощених на ґрунтах із додаванням мінеральних добрив.  
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Рис. 1 – Вміст пігментів у проростках кукурудзи (Zea mays L.) у сходів (1) та фазі трьох листків (2) 

за дії мінеральних та органічних добрив 

Незначне збільшення вмісту хлорофілу в у листках кукурудзи відбувалося в рівній мірі у 
варіантах досліду з мінеральними добривами та пташиним послідом, а у варіанті із біогумусом рівень 
показника був меншій за контроль. Вміст каротиноїдів, які, крім світлозбираючої функції виконують 
ще й роль пігментів, що захищають хлорофіли від фотоокислення, змінювався в меншій мірі. Так, у 
варіанті із мінеральними добривами рівень показника був більшим на 14 % від контрольного, у решта 
варіантах достовірної різниці не відмічено.  

Відомо, що на ранніх етапах онтогенезу відбувається інтенсивний розвиток рослин і посилене 
накопичення зелених пігментів проходить за рахунок інтенсифікації процесів асиміляції вуглецю і 
крім того хлорофіл може відігравати роль тимчасової запасаючої речовини, що знаходиться в 
листках. Імовірно, саме в цей період найбільш доступними для живлення виявляються мінеральні 
форми азоту. 

Зазначена тенденція спостерігалась і при подальшому проростанні кукурудзи. Так, у фазі трьох 
листків відмічено збільшення зелених і жовтих пігментів в проростках кукурудзи в дослідних 
варіантах у порівнянні із контролем. Отримані результати показали найбільший вміст хлорофілів а, в 
і каротиноїдів у листках кукурудзи у варіантах із внесенням у грунт мінеральних добрив у порівнянні 
із контролем. В інших варіантах досліду вміст хлорофілу а варіював від 4,32 (К + біогумус) до 5,30 
мг/г сухої маси (К + пташиний послід). 

Збільшення вмісту, але меншою мірою, характерно і для хлорофілу в та каротиноїдів. Разом з 
тим, підвищення вмісту хлорофілу а спостерігалось у варіантах із застосуванням органічного 
добрива, де рівень зазначеного показника перевищував контрольний на 35 %. У варіанті із 
додаванням біогумусу тільки вміст хлорофілу а збільшувався, а решта показників достовірно не 
відрізнялися від контролю. 

Як відомо, кількість і співвідношення хлорофілів і каротиноїдів в листках зернових культур є 
важливим показником їх фізіологічного стану, а також змін, які відбуваються в процесі росту, 
розвитку та різних умов вирощування. Про дію різних факторів кореневого живлення на синтез 
хлорофілів а, в і каротиноїдів можна судити за їх співвідношенням.  

Результати наших досліджень показали збільшення співвідношення хлорофілу а до хлорофілу в 
порівняно з контролем на ранніх етапах проростання. Порівняльний аналіз показника співвідношення 
суми хлорофілів до каротиноїдів засвідчив факт достовірної зміни лише у варіанті з біогумусом. За 
даних умов проростання відмічено збільшення вмісту хлорофілу а на тлі однакового з контрольним 
вмісту каротиноїдів. Сума хлорофілів а і в була найвищою у варіантах із додаванням мінерального 
добрива до ґрунту. Загальний вміст хлорофілів у даному варіанті на 34 % перевищував контрольний. 
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Відмічено незначне зменшення співвідношення хлорофілу а до хлорофілу в порівняно з 
контролем у фазі трьох листків. Показник відношення суми хлорофілів а і в до каротиноїдів 
достовірно відрізнявся від контролю також у варіанті із мінеральними добривами.  

Отже, наші дослідження показали, що вміст хлорофілів а і в в проростках кукурудзи 
збільшувався в усіх дослідних варіантах у порівнянні із контролем. При цьому найвищий рівень 
показника зафіксовано у варіанті із мінеральним живленням. 

Аналогічна тенденція щодо впливу мінеральних та органічних добрив на вміст хлорофілів а, в і 
каротиноїдів відмічена й у проростках Triticum aestivum L. (рис. 2). Так, нами показано достовірне 
збільшення вмісту зелених пігментів у проростках пшениці у фазі сходів у варіанті із внесенням у 
ґрунт мінеральних добрив порівняно із контролем. При внесенні органічних добрив достовірної 
різниці від контролю не спостерігалось. 
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Рис. 2 – Вміст пігментів у проростках пшениці (Triticum aestivum L.) у сходів (1) 

та фазі трьох листків (2) за дії мінеральних та органічних добрив 

Зазначимо певні відмінності між отриманими показниками. Так, показник вміст хлорофілу в 
перевищував контрольний рівень у всіх варіантах і знаходився на максимальному рівні. Проте вміст 
каротиноїдів у варіанті із мінеральними добривами був найменшим. Імовірно це можна пояснити 
різними біологічними особливостями даного досліджуваного об’єкту та високим вимогам до умов 
проростання. 

При подальшому проростанні пшениці відмічена різниця у досліджуваних варіантах показників 
в залежності від умов проростання. Так у фазі трьох листків найбільша відмінність вмісту хлорофілів 
а і в від контрольного варіанту спостерігалась при внесенні у ґрунт мінеральних добрив. Така ж 
тенденція характерна й для вмісту каротиноїдів. 

У варіанті із біогумусом та пташиним послідом спостерігалось підвищення рівня хлорофілу а 
та каротиноїдів у листках пшениці на тлі відсутності значних змін вмісту хлорофілу в у порівнянні із 
контролем. При цьому різниця між контролем і дослідними варіантами складала 32 %. Отже, нами 
відмічено підвищення рівня вмісту хлорофілів в проростках Triticum aestivum L. вже у фазі сходів у 
дослідних варіантах у порівнянні із контролем. Зазначена тенденція характерна й для фази трьох 
листків. 

Аналіз представлених результатів свідчать про те, що за наявності майже у всіх варіантах 
збалансованості процесів біосинтезу хлорофілів у варіантах із біодобривами спостерігалось 
збільшення вмісту хлорофілу а порівняно з каротиноїдами у варіантах з додаванням органічних 
добрив. Це відобразилось на зниженні в порівнянні з контролем співвідношення між хлорофілами і 
каротиноїдами. Зазначене характерно в першу фазу проростання  

В подальші строки проростання збільшення вмісту хлорофілів у листках пшениці зумовлено 
підвищенням рівня як хлорофілу а, так і хлорофілу в Співвідношення між хлорофілами та 
каротиноїдами є вищим за контроль і варіює в залежності від варіанту досліду. 

Найбільша різниця даного показника від контрольного значення зафіксована для варіанту з 
додаванням органічних добрив (пташиний послід). В інших варіантах досліду співвідношення між 
хлорофілами і каротиноїдами варіює в залежності від варіанту досліду. 

Сумарний вміст зелених пігментів у проростках пшениці, які активно фотосинтезують, значно 
відрізнявся від контролю у варіанті із внесенням до грунту мінеральних добрив.  
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Отже, додавання добрив до бурувато-підзолистих ґрунтів змінює агроекологічні умови 
проростання зернових культур, зокрема це відображається на вмісті пігментів. Разом з цим, 
спостерігається певна специфічність щодо вмісту окремих пігментів у зв’язку з формою добрив, 
фазою проростання та виду рослин. Найбільш ефективними за вивчених умов виявився варіант із 
додаванням мінеральних добрив для обох зернових культур. 

Відомо, що живлення рослин впливає на їх ріст, розвиток, а також на метаболічні процеси, 
зокрема й на фотосинтез. Фотосинтез і мінеральне живлення є тісно пов’язаними і 
взаємообумовленими процесами. Якщо мінеральне живлення стимулює утворення фотосинтетичного 
апарату й інтенсифікацію його роботи, то інтенсивний фотосинтез в свою чергу, є умовою, здатною 
ефективно використовувати елементи мінерального живлення. Проте на сьогодні механізми такого 
способу регуляції фотосинтезу вивчені недостатньо. 

У результаті проведених досліджень нами встановлено підвищення інтенсивності фотосинтезу 
в проростках зернових за умов вирощування із додаванням різних типів добрив. Відмічено 
підвищення даного показника у всіх варіантах досліду. При цьому у варіанті із додаванням 
мінеральних добрив інтенсивність фотосинтезу збільшувалась в 3,5 рази порівняно із контролем. В 
інших варіантах досліду (внесення пташиного посліду) інтенсивність фотосинтезу була значно 
нижчою, але перевищувала контрольний показник в 2 рази. Аналогічна закономірність щодо впливу 
мінеральних та органічних добрив на інтенсивність фотосинтезу характерна і для проростків 
пшениці.  

Показано, що найбільша відмінність щодо інтенсивності фотосинтезу у проростках пшениці на 
ранніх етапах проростання зафіксована у варіанті із внесенням у ґрунт мінеральних добрив і 
пташиного посліду порівняно із контролем в (2,5 і 1,5 рази відповідно). У варіанті із внесенням 
біогумусу достовірної різниці від контролю не відмічено. 

Підвищення інтенсивності фотосинтезу може бути зумовлено збільшенням вмісту зелених 
пігментів, і в першу чергу хлорофілу а, а також каротиноїдів за умов мінерального живлення, що 
було показано вище. Отже, на ранніх етапах проростання зернових культур зміна процесу живлення 
призводить до формування більш функціонально активного фотосинтезуючого апарату і підвищення 
інтенсивності фотосинтезу в цілому. 

Таким чином, за різних умов мінерального та органічного живлення інтенсивність фотосинтезу 
та пов’язаний з ним фотосинтетичний апарат проростках зернових культур змінювався. Відзначені 
зміни у дослідних варіантах у порівнянні із контролем, що характеризують стан фотосинтетичного 
апарату, можна пояснити як наслідок безпосереднього впливу мінеральних та органічних добрив, так 
і особливостями самих рослин, які пов’язані з їхньою потребою у різних формах поживних речовин. 
Отже, на формуванні фотосинтетичного апарату в проростках кукурудзи та пшениці можуть 
позначитися умови проростання і зокрема умови мінерального та органічного живлення. 

Найбільш ефективними для зернових культур, вирощених на буроземах опідзолених є 
мінеральні добрива та термічно оброблений пташиний послід, які найбільше стимулюють процес 
фотосинтезу, на тлі незначного впливу біогумусу. 
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Ріпак, має великі перспективи в Україні щодо розширення посівних площ його вирощування. 

На сучасному етапі виробництво ріпаку значно збільшується. Серед основних олійних культур ріпак 
посідає третє місце у світі, поступаючись лише сої та бавовнику. [1,2] 

Вирощування ріпаку має ряд особливостей, врахування яких сприяє оптимізації агросфери 
окремих територій та відновленя певного грунтового балансу, а саме: 
− зменшується доля зернових у сівозміні; 
− не потрібні спеціальні машини, механізми для вирощування пшениці легко можуть забезпечити 

врожайність 2,5-2,8 т/га.  
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− витрати живої робочої сили мінімальні; 
− є цінним попередником для будь-якої сільськогосподарської культури, особливо для озимої 

пшениці, підготовка ґрунту для осінньої сівби якої здійснюється легко і без великих витрат; 
− сприяє попередженню ерозії ґрунтів; 
− покращує ґрунти, внаслідок того, що сухі залишки ріпаку розрихлюють ґрунт на поверхні, а 

залишки коренів у глибину вертикально, що особливо важливо на щільних ґрунтах; 
− може бути використана як пожнивна культура для одержання зелених добрив; 
− може бути використана і на порожніх площах як вологозберігаюча культура. [5] 

Найважливішими критеріями сучасної технології вирощування ярого ріпаку є підвищення 
продуктивності культури та поліпшення якості насіння. Серед агротехнічних заходів, які мають 
суттєвий вплив на підвищення урожайності є оптимальне забезпечення рослин ярого ріпаку протягом 
всього періоду вегетації необхідними елементами живлення. В зв’язку з цим виникла необхідність 
вивчення впливу різних норм внесення елементів живлення на врожайність ярого ріпаку та якість 
його насіння під окремі сорти відповідно до грунтово-кліматичних умов. 

Основною метою проведених досліджень було виявлення кращих сортів, оптимальних норм 
внесення мінеральних добрив для одержання підвищеної продуктивності ярого ріпаку і поліпшення 
якості його насіння в умовах Правобережного Лісостепу України.  

Дослідження проводились у наукових лабораторіях кафедри рослинництва та стаціонарних 
сівозмінах Агрономічної дослідної станції (с. Пшеничне, Васильківського району Київської області) 
територія дослідної станції розміщена у правобережному Лісостепу, яка входить до складу 
Білоцерківського агрогрунтового району. 

Переважаючою ґрунтовою відміною на території Агрономічної дослідної станції НАУ є 
чорнозем типовий малогумусний, грубопилувато-легкосуглинковий за механічним складом. 
Ґрунтотворна порода – карбонатний лес. Ґрунт має нейтральну реакцію ґрунтового розчину в орному 
шарі і слаболужну в підорному. Ґрунтові води залягають на глибині 2-5 м. Ступінь насичення 
основами складає 98-100 %. Вміст гумусу складає 4,5...4,7 % в орному шарі і 4,23...4,40 % в 
підорному 

Річна сума опадів в середньому складає 560 мм, а іноді коливається по роках від 300 до 750 мм. 
За теплий період (квітень-жовтень) випадає 370 мм опадів або 66 % річної норми. Найбільші місячні 
суми опадів припадають на літні місяці – червень і липень (66-68 мм). 

Сумарна сонячна радіація досягає 90-94 ккал/см2 (3838,5-4051,8 Мдж/м2) за рік, а на частину 
сумарної ФАР (фотосинтетично активної радіації) приходиться 39 ккал/см2 (1663,4 Мдж/м2) за період 
вегетації з температурою повітря вище 5ºС. 

Предметом досліджень була технологія вирощування районованих сортів ярого ріпаку: Марія, 
Оксамит, Калинівський, Клітинний-8 та її оптимізація за рахунок оптимальних норм внесення 
мінеральних добрив. 

Дослідження з питань сортових особливостей та агротехніки вирощування ярого ріпаку 
проводились на дослідному полі Агрономічної дослідної станції Національного аграрного 
університету шляхом закладання польового досліду відповідно до загальноприйнятої методики, за 
двох факторною схемою в чотирьохкратному повторенні. Облікова площа елементарної ділянки 
складала – 24 м2. Дослід закладено за методом розщеплених ділянок. 

Фрагмент схеми досліду 
Фактор А Фактор Б 
Сорти Норми удобрення 
1. Марія 
2. Оксамит 
3. Калинівський 
4. Клітинний-8. 
 

1. Без добрив 
2. N60 
3. N30P20K35 
4. N60P40K70 
5. N90P60K105 
6. N120P80K140 
7. N90P60K105 + N30 

Досліди закладалися в 10-пільній сівозміні, з попередником ярий ячмінь. 
Для проведення досліду грунт готували за наступною схемою:  

− після збору попередника проводилось лущення стерні дисковими лущильниками ЛДГ-10 на 
глибину 8-10 см; 

− через два тижні проводилось друге лущення на глибину 6-8 см, з послідуючою оранкою через 10-
14 днів після другого лущення;  
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− навесні при фізичному достиганні ґрунту проводили боронування у два сліди зубовими боронами 
БЗСС-1,0; 

− передпосівна культивація проводилась в день сівби (плоскорізними робочими органами, 
боронами та шлейфами), глибина передпосівної культивації 5-6 см. 
Удобрення по варіантах проводили за наступною схемою: 

− фосфорно-калійні добрива вносили восени під основний обробіток ґрунту; 
− азотні добрива вносили навесні у передпосівну культивацію; 
− підживлення азотом у варіанті №7 проводили в фазу стеблування. 

Безпосередньо перед сівбою насіння обробляли протруювачем інсектицидної дії «Космос-250» 
(8 л/т). Через тиждень після початку сходів посіви обробляли препаратом Ф’юрі в дозі 0,1 л/га проти 
хрестоцвітої блішки. На початку фази бутонізації ярого ріпаку посіви обробляли препаратом Ф’юрі в 
дозі 0,1 л/га проти ріпакового квіткоїда. 

Для того щоб отримати врожай ріпаку ярого на рівні 3,71 т/га, з високим вмістом олії в насінні 
до 44,5 % то нам потрібно прикласти чимало зусиль. Потрідно чітко дотримуватись технології 
вирощування. Адже затримка одного з процесів або неякісне виконання їх веде до неминучих втрат 
як врожайності так і олійності.  

Таблиця 1 – Продуктивність сортів залежно від системи удобрення 

Сорт Варіант удобрення Врожайність т/га Вміст олії, % Вихід з 1 га т олії. 
контроль 1,61 41,49 0,67 
N60 1,9 41,16 0,78 
N30P20K35 2,23 42,03 0,94 
N60P40K70 2,72 42,40 1,15 
N90P60K105 3,42 44,32 1,52 
N120P80K140 3,63 42,13 1,53 

Марія 

N90P60K105+N30 3,71 44,37 1,65 
контроль 1,58 41,16 0,65 
N60 1,76 40,74 0,72 
N30P20K35 2,15 41,97 0,9 
N60P40K70 2,32 42,15 0,98 
N90P60K105 3,36 42,7 1,43 
N120P80K140 3,63 41,96 1,52 

Оксамит 

N90P60K105+N30 3,7 44,2 1,64 
контроль 1,37 47,48 0,65 
N60 1,52 47,15 0,72 
N30P20K35 1,63 48,49 0,79 
N60P40K70 1,83 48,01 0,88 
N90P60K105 1,98 47,95 0,95 
N120P80K140 2,18 45,13 0,98 

Калинівський 

N90P60K105+N30 2,23 47,98 1,07 
контроль 1,16 46,96 0,54 
N60 1,38 46,11 0,64 
N30P20K35 1,60 47,08 0,75 
N60P40K70 1,73 47,19 0,82 
N90P60K105 1,90 47,37 0,9 
N120P80K140 2,01 45,96 0,92 

Клітинний – 8 

N90P60K105+N30 2,10 47,44 1,0 

Дослід з сортами дав нам зрозумітите, що селекція не стоїть на місці, і генетичний потенціал 
цієї культури ще невичерпаний, що дозволяє створювати нові сорти з ще більшими показниками 
якості та врожайності. Якщо брати в порівняння сорти Калинівський, Клітинний-8, Марія, Оксамит, 
то вони значною мірою відрізняються за врожайністю. 

Отже найбільшу врожайність було отримано з сорту Марія, на рівні 3,71 т/га у варіанті 
удобрення N90P60K105+N30. 
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РІСТ ПРОРОСТКІВ КУКУРУДЗИ ЗА СУМІСНОГО ВПЛИВУ ХРОМУ ТА НІКЕЛЮ 

О. М. Піскова1, О. М. Вінниченко1, В. М. Гришко2 
1Дніпропетровький національний університет, 

2Криворізький ботанічний сад НАН України 
 
Серед численних екологічних чинників небажаної трансформації середовища особливо 

небезпечними є його забруднення промисловими викидами, у тому числі сполуками важких металів, 
які є пріоритетними інгредієнтами емісій металургійних підприємств. Присутність в атмосфері, 
ґрунті і воді останніх – навіть у слідових концентраціях – може викликати значні порушення 
функціонування рослинних організмів [2]. 

Одними з високих за токсичністю серед важких металів є нікель та хром, які відносяться до ІІ 
класу небезпеки. Внаслідок високої мобільності і здатності накопичуватися в живих організмах 
нікель може суттєво порушувати метаболізм, інгибувати ріст, розвиток та знижувати продуктивність 
рослин. На сьогодні відомо, що доступність хрому рослинам, не зважаючи на значну кількість його в 
ґрунтах промислових регіонів, є дуже обмеженою і залежить від валентності іону. Одним з 
встановлених негативних ефектів надлишкових кількостей Cr3+ є пригнічення світлових реакцій 
фотосинтезу [4]. Слід зазначити, що в природному середовищі в основному має місце комбінований 
вплив речовин антропогенного походження на рослинні об’єкти. І якщо ефекти токсичного впливу 
окремих інгредієнтів забруднення агроценозів на інтенсивність ростових процесів досліджені досить 
повно [1, 2, 5], то відомості про токсичність спільної дії хрому та нікелю залишаються ще до сьогодні 
не з’ясованими. Тому метою нашої роботи було встановлення впливу комбінованої дії хрому та 
нікелю на ростові показники проростків кукурудзи. 

Об’єктами досліджень були проростки кукурудзи гібриду Бліц-160 МВ, що вирощувались на 
дистильованій воді (контроль) та за сумісної дії хрому і нікелю у концентраціях 10-5М (мінімальна) і 
10-4М (максимальна) у наступних сумішах: 10-5М Ni2+ + 10-5М Cr3+, 10-5М Ni2+ + 10-4М Cr3+, 10-4М Ni2+ 
+ 10-5М Cr3+, 10-4М Cr3+ + 10-4М Ni2+. Як джерело важких металів використовувались наступні 
сполуки: NiSO4 х 7Н2О і Cr2(SO4)3 х 6Н2О. Для пророщування насіння замочували на 36 годин при 
температурі +27-28оС. Далі проростки переносили на відповідні середовища. В кожному варіанті 
досліду було 150 рослин, повторність дослідів – трьохкратна. На третю та шосту добу вимірювали 
приріст головного кореня та надземної частини, маси підземної та надземної частин проростків. 
Інтенсивність ростових процесів оцінювали за приростом головного кореня протягом третьої та 
шостої доби. 

Дані, отримані в результаті проведення модельних дослідів, свідчать про пригнічення росту та 
розвитку проростків кукурудзи за умов стресового впливу як високих, так і низьких концентрацій 
сполук нікелю та хрому. Необхідно також зазначити, що, на відміну від надземної частини, коренева 
система проростків виявилась більш чутливою до шкідливого впливу металів. Так, вже за мінімальної 
концентрації суміші солей хрому та нікелю довжина головного кореня у 3-добових проростків 
зменшувалась на 57 % відносно контролю, тоді як довжина листків – на 38 % (таблиця). Встановлена 
закономірність проявляється в більшій мірі з подовженням часу їх впливу. Так, на 6 добу приріст 
головного кореня у проростків кукурудзи у вищезазначених варіантах дослідів зменшувався у 3,1 
рази, тоді як довжина листа лише у 1,2 рази. Однак необхідно відмітити, що за максимальної 
концентрації солей зазначених елементів у 6-добових проростків спостерігається майже однакова 
інтенсивність пригнічення росту як кореневої так і надземної частини рослин. 

Обговорюючи отримані дані слід зазначити, що сульфат нікелю проявляє більший негативний 
ефект порівняно із сірчанокислим хромом, що можливо обумовлюється як більш високою швидкістю 
поглинання нікелю, так і його рухливістю в рослинах. Тоді як солі Cr3+, навпаки, малорозчинні та сам 
іон має дуже низьку мобільність [4]. 

Однак за максимальної концентрації використаних в дослідах важких металів спостерігається 
їх однакова токсичність, тобто надмірний вміст в середовищі токсикантів набуває більшого значення 
ніж катіон. Разом з цим встановлено, що навіть при мінімальному вмісті у середовищі вирощування 
суміші нікелю та хрому ці метали посилюють негативну дію один одного. 

Отримані дані щодо зміни маси сирої речовини проростків свідчать про статистично достовірне 
зменшення маси кореневої системи у 3-добових проростків від 77,4 мг/рослину в умовах контролю до 
45 та 20,8 мг/рослину за дії мінімальної та максимальної концентрацій суміші солей нікелю та хрому 
відповідно. Менш суттєво зменшується маса надземної частини проростків. Так, якщо в контрольних 
рослин вона становить 55,2 мг/рослину, то за зазначених вище умов досліду зменшується у 1,4 та 2,4 
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рази відповідно. Поряд з цим встановлено, що з подовженням тривалості дії токсичних сполук 
зазначена закономірність зберігається. 

Таблиця – Вплив хрому та нікелю на ріст проростків кукурудзи 
Довжина кореня, мм Довжина листків, мм Варіант 

досліду M±m V, %  % до 
контролю tst M±m V, %  % до 

контролю tst 

3-добові проростки 
Контроль 88,04±4,60 25,7 — — 15,56±1,30 40,9 — — 
10-5М Ni + 
10-5М Cr 38,32±2,0 25,6 43,5 9,9 11,12±0,88 38,6 71,5 2,8 

10-5М Ni + 
10-4М Cr 29,40±1,13 18,8 33,4 12,4 8,40±0,83 48,7 54,0 4,7 

10-4М Ni + 
10-5М Cr 32,80±1,12 16,8 37,3 11,7 7,72±0,65 41,5 49,6 5,4 

10-4М Cr + 
10-4М Ni 30,80±1,30 20,7 35,0 12,0 5,64±0,56 48,8 36,2 7,0 

6-добові проростки 
Контроль 127,88±4,70 18,1 — — 30,12±2,21 36,0 — — 
10-5М Ni + 
10-5М Cr 41,36±2,32 27,4 32,3 16,5 24,16±0,92 18,7 80,2 2,5 

10-5М Ni + 
10-4М Cr 35,72±1,46 20,1 27,9 18,7 10,76±1,44 65,5 35,7 7,3 

10-4М Ni + 
10-5М Cr 32,52±1,81 27,2 25,4 18,9 11,12±1,31 57,6 36,9 7,4 

10-4М Cr + 
10-4М Ni 32,96±1,06 15,8 25,8 19,7 7,40±0,94 62,2 24,6 9,5 

Підсумовуючи отримані дані можна констатувати, що сумісна дія хрому та нікелю вже за 
мінімальних концентрацій призводить до суттєвого пригнічення росту як надземної, так і кореневої 
системи кукурудзи. Причому, якщо на початку росту кукурудзи більший негативний ефект за дії 
максимальної концентрації суміші солей зазначених металів в більшій мірі проявлявся для кореневої 
системи проростків, то вже на шосту добу ріст кореневої системи та надземної частини пригнічувався 
в однаковій мірі. 

 
1. Гришко В.Н, Сыщиков Д.В. Толерантность кукурузы к различным солям кадмия и никеля и содержание 

антиоксидантов// Доповіді Національної академії наук України. – 2002. – № 11. – С. 170-175. 
2. Іванченко О.Є. Вплив надлишку хрому та заліза в середовищі вирощування на поглинальну активність коренів Lathyrus 

odoratus і Lupinus x hybridus // Фізіологія рослин та екологія: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 
(23-24 квітня 2003 р.). – Дніпропетровськ: ДДАУ, 2003. – С. 37-39. 

3. Ильин В.Б. Тяжелые металлы в системе почва-растение. – Новосибирск: Наука, 1991. – 325 с. 
4. Кабата-Пендиас А., Пендиас Х. Микроэлемнты в почвах и растениях. – М.: Мир, 1989. – 439 с. 
5. Mei B., Puryear J.D., Newton R.J. Assesment of Cr tolerance and accumulation in selected plant species // Plant and Soil. – 2002. 

– Vol. 247, № 2. – P. 223-231. 
 
 

УДК: 58.01:635.9 
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Постановка проблеми і її зв’язок з найважливішими науковими та практичними завданнями. 

Квітникарство – галузь сільського господарства, яка останнім часом розвивається досить швидкими 
темпами, зокрема в Україні. Хоча вітчизняна продукція на ринку квітів становить мізерну частку, 
поступово українські виробники розвиваються та нарощують обсяги виробництва. Це зумовлене тим, 
що вітчизняна продукція за якістю не поступається імпортній, а за ціною значно дешевша. 
Збільшення попиту на горщикові квіти можна пояснити їх відносною довговічністю, тривалим 
терміном зберігання, у порівнянні зі зрізаними квітами, високими естетичними показниками, а також 
широким асортиментом представлених на ринку зразків [1,2]. 

На сьогодні конкурентоспроможність товару – одна з основних складових успішного ведення 
бізнесу та отримання високих прибутків. Квіткова продукція дуже вибаглива, вимагає гарного 
догляду та врахування певних чинників, що впливають на її якість.  
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Якість квіткової продукції формується під впливом факторів живої та неживої природи. 
Нехтування хоча б одним з них може потягти за собою втрату товарного вигляду рослиною або 
навіть її загибель [3-5]. Щоб збільшити конкурентоспроможність продукції квітникарства потрібно 
звертати особливу увагу на якість. Повинен бути встановлений жорсткий контроль на всіх етапах 
просування товару до споживача. Тому вивчення впливу абіотичних факторів на декоративність 
квітково-декоративної продукції є актуальною проблемою. 

Метою роботи було дослідження впливу абіотичних факторів на декоративність горщикових 
рослин, на прикладі хлорофітуму, при застосуванні різних видів добрив як факторів впливу. 
Об’єктами дослідження були п’ять зразків хлорофітуму, які були одночасно висаджені у керамічні 
горщики з однаковою ґрунтовою сумішшю.  

Виклад основного матеріалу досліджень. На першому етапі досліджень були проаналізовані 
органолептичні і естетичні показники досліджуваних «живих» матеріалів. Виходячи з аналізу 
органолептичних даних зразків хлорофітуму зробили висновок, що всі зразки були чистими, свіжими, 
листя, з зеленим забарвленням, розміщене рівномірно, без наявних ознак пошкоджень хворобами та 
шкідниками, з характерними поздовжніми смугами. Кількість листків у всіх зразків хлорофітуму – 
14-15 шт., довжина листків також була приблизно однаковою та коливалась у межах від 14 до 16 см. 

Ґрунтові чинники представлені хімічними і фізичними властивостями ґрунту. Фізичні 
властивості ґрунту для рослин так само важливі, як і хімічні, хоча значення хімічних наочніше. На 
декоративність досліджуваних зразків впливають певні елементи, що входять до складу добрив, що 
вносяться. Потреба в різних елементах живлення у рослин в різних фазах індивідуального росту і 
розвитку неоднакова. Слід мати на увазі, що азотні добрива сприяють наростанню вегетативних 
частин (стебла, листя, коріння) і тому вони особливо корисні на початку зростання і в періоди 
посиленого росту рослин; фосфорні і калійні добрива сприяють більше цвітінню, плодоношенню 
рослин, їх внесення збільшують перед відповідними моментами розвитку. Недостача певних 
елементів в ґрунті негативно впливає на зовнішній вигляд рослини: приводить до появи на листі, 
стеблах, симптомів голодування. 

Для дослідження впливу абіотичних факторів на декоративність хлорофітуму було обрано 
чотири добрива, які мали певне призначення. Натуральне органічне добриво біогумус «Ідеал» (склад: 
г/л не менше: азот (NH4 + NO3) – 5,0; фосфор (Р2О5) – 10,0; калій (К2О) – 10,0; гумінові речовини – 
2,0, pH 8,0 – 10,0; ТУ 9896-016-11158098-2000, марка «А»). Мінеральне добриво «Гілея» (склад: азот 
– 17 %, фосфор – 4,5 %, калій – 12 %, Mg – 1 %, Zn, Co, Ca, Mo, Mn, Fe, Cu, B; ТУ У 24.1-30507601-
001-2003). Мікробіологічне добриво «Байкал ЕМ1» (склад: молочнокислі, азотфіксуючі, 
фотосинтезуючі бактерії, дріжджі та продукти життєдіяльності цих мікроорганізмів; ТУ 9291-001-
50710575-00). Універсальне городнє добриво Florovit® (Склад: 3,0 % (N) азот повний; 2,0 % (К2О) 
калію розчинного в воді; 0,007 % (Сu) міді; 0,04 % (Fe) заліза; 0,015 % (Mn) марганцю; 0,002 % (Mo) 
молібдену; 0,015 % (Zn) цинку). 

Для подальших досліджень необхідно було розробити послідовність внесення добрива, для 
чого була побудована матриця проведення внесення добрив. Перший зразок хлорофітуму (№1) 
поливався чистою водою, до другого зразка хлорофітуму (№2) вносилося мікробіологічне добриво, 
до третього зразка хлорофітуму (№3)– універсальне. До четвертого зразку хлорофітуму (№4) 
вносилося органічне та неорганічне добриво у співвідношенні 60/40, до п’ятого (№5) – у 
співвідношенні 40/60. Для органічного та неорганічного добрива подане їх процентне співвідношення 
у розчині яким поливали зразок, мікробіологічне та універсальне добрива вносилися згідно з 
рекомендаціями, приведеними виробником на етикетці. Тривалість проведення експерименту 
складала чотири місяця. Отримані результати дослідження представлені у таблиці 1. 

Проведені дослідження щодо впливу абіотичних чинників встановили, що певні елементи, що 
входять до складу добрив, що вносилися, чинять певний позитивний вплив на декоративність. У 
порівнянні зі зразком, що поливався водою (№1), у зразків, до яких вносилися добрива, 
спостерігається більш інтенсивний ріст вегетативних частин рослини. Так, збільшилась кількість 
листків у зразків до 22шт., листя стали більш довгим, їх довжина збільшилась до 27см. У той час у 
зразка №1 дані показники склали всього лише 18шт. та 21см. відповідно. Органолептичні показники 
якості хлорофітумів що досліджувались також різнились. Листя у зразків, до яких вносилися добрива, 
мали більш привабливий загальний зовнішній вигляд. Забарвлення листя у них було яскраве-зелене, з 
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характерними добре вираженими поздовжніми смугами. У зразка хлорофітуму що поливався водою 
було зелене, але недостатньо яскраве. 

Таблиця 1 – Органолептичні і фізико-хімічні показники зразків хлорофітуму, що досліджувались 
Показники якості 

фізичні органолептичні 
Зразки кількість 

листків, 
шт. 

довжина 
листків, см 

зовнішній вигляд 
рослини 

форма рослини, 
розміщення листя забарвлення пагонів та листків 

№1 18 21 зелене, але недостатньо яскраве, з 
характерними поздовжніми смугами 

№2 19 23 
№3 21 25 
№4 22 27 
№5 22 27 

свіжа, листя чисте, 
без наявних ознак 
ушкодження 
хворобами чи 
шкідниками 

листя розміщені 
рівномірно, довгі, 
вузькі, зібрані в 

пучок 

забарвлення листя яскраве-зелене, з 
характерними добре вираженими 

поздовжніми смугами 

Висновки. З проведених досліджень можемо зробити висновок про позитивний вплив на 
декоративність горщикових рослин, на прикладі хлорофітуму, застосування різних видів добрив як 
факторів впливу.  
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The modern agricultural industry can be considered as a source of various specific pollutants which 

are distributed through migration in soil, atmosphere, vegetation, water sheds. The list of these pollutants 
includes agrochemical substances, mineral and organic fertilisers, petrol products, exhaust gases, heavy 
metals, surface-active substances and much more. 

Pesticides. These compounds are used in agriculture for the prevention of pests and consist of 
herbicides, insecticides, fumigants, fungicides, growth regulators, dessicants, defoliants, miticides, 
rodenticides and repellents. Currently the assortment of pesticides is increasing from day to day. The interest 
pesticides can be explained because of its ability to accumulate in the agricultural products; the residues of 
pesticides in soil and water can remain from several to 200 days. 

Manure. This substance is not only the source of organic fertiliser (75 % of organic feeding is 
transferred into manure) but can be presented as the important pollutant. The quantity of manure which is 
produced during one year on the farm can vary from 50 to 400 mln/m3. The manure includes organic and 
mineral components, water, salts, gases, animal hair residues. Besides, the specific microorganisms can 
provoke different diseases – colibacteriosis, salmonellosis, mastitis, endometritis, brucellosis, leptospirosis, 
rabbit-fever, tuberculosis, Siberian plaque, pig plague, foot-and-mouth disease. The viability of these 
pathogenic organisms can be conserved in manure from 36-160 days for brucellosis till 16 months for 
tuberculosis. 

Mineral fertilisers. Excessive application of fertilisers into soil can induce the accumulation of 
phosphorus and nitrogen in soil and water. Such compounds as nitrates and nitrites are formed in the fodder 
crops as a result of agrochemical treatment. The farm animals can be poisoned by eating this forage. The 
disturbance of metabolism, intestinal diseases, weakening of lactation, alteration of immunological status of 
farm animals can appear as a result of their toxicity. 

Heavy metals. The toxicity of heavy metals can vary; the high-toxic metals (Co, Pb, Hg) are dangerous 
even at the concentrations of about 1 mg/l; the low-toxic metals (Cd, As, Se, Al, Cr, Fe, Mn, Zn, ions of Ca, 
K, Na) demonstrate the significant effects at the concentrations 1-100 mg/l. The agrochemical treatment with 
pesticides, mineral fertilisers, exhaust gases of agricultural machines leads to penetration of heavy metals 
human and animal organisms. 
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Surface-active substances are used in agriculture as stabilisers of suspensions and emulsions, as 
growth stimulators and as additions which improve the quality of pesticides. The main consequences of the 
application of these compounds are the soil erosion, formation of surface crust, increase of pollutants 
entering into the soil. 

Petrol products can enter the main components of agrosphere through the activity of agricultural 
mechanisms and different technogenic accidents. 

The accumulation of CO2, CH4, N2O, O3 and other gases in atmosphere can induce the absorption of 
the long-wavelength part of solar radiation and corresponding increase in temperature of the atmosphere that 
is called the greenhouse effect; the increase of halocarbon compounds (fluorocarbons or 
chlorofluorocarbons) in the atmosphere due to economical human activity leads to ozone depletion; the 
ecological phenomenon that is caused by the vast industrial emission of sulphur dioxide SO2 and the oxides 
of nitrogen NOx provokes the acid rains. 
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Збереження біологічної різноманітності, раціональне використання біологічних ресурсів, 

запобігання та зменшення негативної дії антропогенних чинників можуть бути ефективними лише за 
умов глибоких досліджень екологічних систем, їх структурної та функціональної організації. 
Едифікатори фітоценозу відіграють провідну роль у створенні його внутрішнього середовища та 
місцеіснування, на фоні якого розгортаються біоценотичні відношення. Тому для пізнання сутності 
фітоценозу і процесів, що відбуваються в ньому, однією з першочергових завдань екології, на нашу 
думку, повинно бути дослідження едифікаторної (середовищетвірної) ролі домінантів фітоценозів. 

В останні роки в Україні з’явився ряд праць, що стосуються середовищетвірного впливу 
деревних рослин. Переважна більшість з них ґрунтується на вченні Г.М. Висоцького про вплив лісу 
на зміну середовища його зростання і на навколишній простір (лісова пертиненція) [2,3]. 

Методи, що застосовуються під час таких досліджень досить різноманітні, однак, переважно, 
спрямовані на вивчення показників екоклімату, тобто внутрішнього середовища фітоценозу, таких як 
гігроскопічна вологість та температура ґрунту, відносна вологість повітря, швидкість вітру, 
освітленість та ін. Однак, середовищетвірний та едифікаторний вплив деревних порід не обмежується 
лише цими показниками. Поруч з цим, постає питання методичних підходів до дослідження даної 
проблеми. Вона може бути вирішена через застосування консорційного аналізу, оскільки консорція є 
елементарною екосистемою, тобто включає в себе як біотичний, так і абіотичний блоки. Причина 
того, що існує сукупність видів, пов’язаних з тим чи іншим детермінантом, полягає саме у 
модифікуванні ним (ядром) оточуючого середовища таким чином, що воно стає більш чи менш 
сприятливим для інших організмів.  

Для з’ясування власне впливу виду едифікатора на навколишнє середовище нами була 
запропонована модель консорційно-клінального аналізу, яка передбачає порівняння досліджуваних 
ділянок не лише за ознакою наявності чи відсутності едифікатора (під наметом крони едифікатора та 
поза його межами), але й з врахуванням різного типу лісових екосистем, що змінюють одна одну в 
напрямку поширення певної деревної породи. Дана модель може може бути застосована при вивченні 
автотрофнодетермінованих консорцій та є практично універсальною щодо кількості та якості 
порівнюваних параметрів. Даний метод передбачає вибір певної, визначеної кількості модельних 
рослин та закладку такої ж кількості дослідних ділянок (площадок) у «міжконсорційних вікнах» [4,5], 
тобто на ділянках позбавлених ядра консорції. Межі консорції визначаються межами внутрішнього 
фітогенного поля її ядра, які на практиці можуть бути визначені як межі проекції крони 
досліджуваних дерев на земну поверхню.  

В процесі розробки моделі дослідження ми спиралися також на праці іноземних авторів, що 
стосуються вивчення «canopy gaps». Даний термін ввів у 1981 році американським вчений J.R. Runkle 
[5] і він дослівно означає прогалини в наметі лісу. Його можна вважати тотожним вітчизняному – 
«міжконсорційні вікна». Під час опрацювання літератури була виділена значна кількість показників, 
за якими проводились дослідження «вікон» та їх порівняння з зімкненими деревостанами. Зокрема: 
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розмір, вік та причини їх виникнення, кількість ФАР, рН ґрунту та ін. Особливо велика увага 
приділяється вмісту органогенних елементів у ґрунті.  

Застосовуючи зазначені вище принципи, нами проведено дослідження пертинентного впливу 
детермінантів консорцій буку лісового (Fagus sylvatica L.) у Чернівецькій області. Вибір об’єкту 
досліджень зумовлений тим, що дана деревна порода виступає одним з основних едифікаторів на цій 
території та формує тут ліси різної чистоти. 

Нами у якості досліджуваних параметрів було обрано з’ясування едифікаторного впливу буку 
на вміст нітрогену та карбону, та співвідношення C\N в опаді та ґрунті букових лісів різної чистоти, 
оскільки зазначені елементи є основними біогенними, а співвідношення їх концентрацій свідчить про 
інтенсивність протікання процесів нітрифікації та гуміфікації.  

Для відбору зразків ґрунту було обрано 3 точки досліджень: с. Виженка та с. Берегомет 
(Вижницького району), с. Тарашани (Глибоцького району). Ділянки закладались в межах екокліни: 
буково-ялинові ліси – чисті бучини – буково-дубові ліси. За центр ареалу прийнята територія, де 
зазначений вид утворює чисті насадження (околиці с. Берегомет). Дана територія належить до зони 
Бескидських Карпат, а саме, Берегометського низькогірного, лісо-лучного району (за фізико-
географічним районуванням Л.І.Воропай) [1]. Тут бук утворює густі, тінисті одноярусні деревостої; 
переважають мертвопокровні ліси. Серед підросту деревних порід, лише в поодиноких випадках 
зустрічають сіянці інших деревних порід, окрім буку. Ґрунт ясно-сірий лісовий. 

 Друга ділянка, закладена поблизу околиць с. Виженка, що знаходиться на північний захід від 
попередньої точки. Тут чисті букові ліси змінюються мішаними лісами з домінуванням буку та ялиці 
білої (Abies alba L.). Умови зволоження і затінення у хвойно-широколистяних лісах загалом подібні 
до бучин. Перший ярус фітоценозу мішаних лісів складено, переважно, ялицею, а другий буком. 
Підлісок більш розвинений, ніж в межах попередньої групи. У ньому домінує ожина сиза, а в 
трав’янистому ярусі: Asperula odorata L., Dryopteris filix-mas (L.) Schott, Asarum europaem L. та 
Hepatica nobilis Mill. 

Третя дослідна ділянка була закладена у буково-дубовому лісі (зі співдомінуванням Quercus 
robur L. var. Puberula Beck), поблизу с.Тарашани. Вона знаходиться на південний схід від центру 
ареалу. Дана територія належить до Прут-Сіретської підвищеної погорбованої лісо-лучної області, 
Тарашанського вододільного, котловинно-грядового лісового району. Ґрунти темно-сірі лісові 
оглеєні. Букові діброви багатоярусні і нерівномірні, розірвані великими безлісними ділянками та 
мають ознаки заболочення. В умовах достатнього освітлення формується густий підлісок чагарників, 
що сформований, зокрема, Sambucus nigra L.. Трав’янистий покрив також добре розвинений, з 
високим відсотком проективного покриття, мозаїчний. В ньому домінують: Carex pilosa L., Viola 
reichenbachiana Jord. ex Boreau (Viola Sylvestris Lam.), Galeobdolon luteum Huds., (Lamium galeobdolon 
Crantz) та ін. З ефемероїдів широко розповсюджена Anemone nemorosa L. Підріст бука незначний. 

На кожній з зазначених ділянок було обрано вісім модельних генеративних дерев буку та 8 
площадок у «міжконсорційних вікнах». Відбір проб з поверхневого шару ґрунту проводився за 
методом квадрата. Вміст нітрогену визначався за прискореним мікрометодом Кьєльдаля, а 
концетрація карбону за методикою І.В. Тюріна. Статистична обробка проводилась за допомогою 
пакетів комп’ютерних програм Exсel та Statistica 6.0. 

Оскільки, метою дослідження було з’ясувати едифікаторний вплив буку на вміст карбону та 
нітрогену в підстилці та ґрунті, то порівняння даних показників проводилось у декількох напрямках: 
а) ділянок під наметом едифікатора з ділянками у вікнах (в даному випадку за контроль прийняті 
ділянки першого типу); б) ділянок закладених під наметом едифікатора у всіх типах екосистем; в) 
ділянок закладених у «вікнах» для всіх типів екосистем. В останніх двох випадках контролем 
слугували значення отримані для даного типу ділянок у центрі ареалу.  

 
Рис. 1 – Схема проведення експерименту 
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В процесі проведення досліджень встановлено, що вміст карбону у лісовій підстилці для всіх 
досліджуваних екосистем загалом був вищим для ділянок, закладених під наметом едифікатора, 
однак, дана різниця знаходиться в межах похибки експерименту. Достовірно меншими від показників 
контролю були значення вмісту карбону у підстилці буково-ялицевого лісу (варіант 1) для обох типів 
ділянок, що можна пояснити присутністю значної кількості хвойного опаду (рис. 2). 
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Рис. 2 – Вміст карбону у підстилці досліджуваних лісів за участю бука лісового під 
наметом едифікатората у «вікнах» між наметами: 1 – буково-ялицевого лісу; 2 – букового лісу; 

3 –буково-дубового лісу 

Водночас, щодо концентрації карбону в ґрунті, помічена зворотна тенденція: вміст даного 
елементу був вищим для ділянок між наметами едифікаторів. Однак, достовірно за цим показником 
відрізнялись лише ділянки у «вікнах» буково-дубового лісу (рис. 3). 

Встановлено, що бук, як едифікатор не чинить суттєвого впливу на вміст нітрогену у підстилці, 
незалежно від складу домінантів лісової екосистеми (рис. 4). Вміст нітрогену в ґрунті досліджуваних 
екосистем був вищим для ділянок між наметами едифікаторів, причому у буково-ялицевому та 
буково-дубовому лісі він відрізнявся достовірно. Подібні тенденції, щодо розподілу біогенних 
елементів під наметом лісу та у «вікнах» були відмічені й іноземними дослідниками [5]. При 
порівнянні показників отриманих для однотипних ділянок виявлено, що ділянки під наметами та у 
«вікнах» у буково-дубовому лісі достовірно відрізняються від показників отриманих на відповідних 
ділянках в центрі ареалу (рис. 5). 
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Рис. 3 – Вміст карбону у ґрунті досліджуваних лісів за участю бука лісового під наметом едифікатора 
та у «вікнах» між наметами: 1 – буково-ялицевого лісу; 2 – букового лісу; 3 – буково-дубового лісу 

Примітка тут і подалі: * – наявність достовірної різниці в межах одного типу екосистем (р <0,05) ◊ – наявність достовірної 
різниці між ділянками закладеними під наметом едифікатора у різних екосистемах (р <0,05); □ – наявність достовірної 
різниці між ділянками закладеними у «вікнах» між наметами для різних екосистем (р <0,05) 
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Рис. 4 – Вміст нітрогену у підстилці досліджуваних лісів за участю бука лісового під 

наметом едифікатора та у «вікнах» між наметами: 1 – буково-ялицевого лісу; 2 – букового лісу; 
3 – буково-дубового лісу. 
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Рис. 5 – Вміст нітрогену ґрунті досліджуваних лісів за участю бука лісового під наметом едифікатора 

та у «вікнах» між наметами: 1 – буково-ялицевого лісу; 2 – букового лісу; 
3 – буково-дубового лісу. 

 

Висновки: 
1. Встановлено, що в межах одного типу екосистем ділянки закладені під наметом едифіктора та у 

«вікнах» не відрізнялись на за вмістом карбону в підстилці, водночас, вкорінення ялиці в букові 
фітоценози сприяє зменшенню карбону у підстилці як під наметом едифікатора, так і у вікнах. За 
вмістом даного елементу у ґрунті також не зареєстровано відмінностей в межах одного типу 
екосистем (за виключенням буково-дубового лісу.) 

2. Вміст нітрогену в підстилці не залежить ні від типу букового фітоценозу, ні від локалізації 
підстилки (під наметом чи у «вікнах»). Поряд з цим, вкорінення дуба в буковий фітоценоз 
стимулює винесення нітрогену з ґрунту як під наметом буку, так і у «вікнах». Загалом, під 
наметом бука у змішаних букових фітоценозах нітроген виноситься з ґрунту більш інтенсивно 
ніж у вікнах, в той час як у чистих букових фітоценозах різниці у винесенні нітрогену з ґрунту 
під наметом та у вікнах немає. 
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РОЗПОВСЮДЖЕННЯ РОСЛИН РОДУ СТАРОДУБ 

У. Б. Сікорин, А. Р. Грицик 
Івано-Франківський державний медичний університет 

 
Протягом останніх десятиліть продовжує зростати інтерес наукової та традиційної медицини до 

пошуку і створення нових лікарських засобів рослинного походження.  
Лікарські рослини та фітозасоби з них широко застосовуються в медичній практиці і відіграють 

важливу роль у терапії багатьох захворювань. Вони входять до складу більш, ніж 25 
фармакотерапевтичнихних груп лікарських засобів і здебільшого не мають рівноцінних синтетичних 
аналогів.  

Сучасна тенденція промислової фармації до широкого використання рослин і комплексної 
переробки вітчизняної рослинної сировини пояснює інтерес до дикорослих і культивованих в Україні 
рослин.  

Тому особливу увагу привертають рослини родини Зонтичні (Apiaceae). Вони широко 
використовуються в практичній та народній медицині завдяки вмісту різноманітних біологічно 
активних сполук: флавоноїдів, кумаринів, хромонів, дубильних речовин, фенолкарбонових кислот, 
вітамінів, жирних та ефірних олій [1].  

Метою нашої роботи було вивчення ареалів розповсюдження, умов зростання і запасів видів 
роду стародуб (Laserpitium L.) родини Зонтичні (Apiaceae).  

До роду стародуб (Laserpitium L.) родини Зонтичні (Apiaceae) належить близько 40 видів, що 
ростуть в Європі, країнах Середземномор’я і Північній та Західній Азії. На території України 
проростає 4 види: стародуб (с.) Крапфа, с. широколистий, с.пруський, с. щетинистий [1, 2]. 

Види роду стародуб – багаторічні, рідко дворічні трав’янисті рослини. Стебло малогалузисте, 
борозенчасте. Листки довгочерешкові, складні. Квіти двостатеві, рідко маточкові або тичинкові, зубці 
чашечки добре помітні, широко або вузько ланцетовидні. Пелюстки білі, рожеві або світложовті, всі 
однакові або зовнішні трохи збільшені, оберненосерцевидні. На верхівці пелюстки виїмчасті з 
ввігнутою всередину долькою, зовні голі або з багатьма щетинками, підстовпчик подушковидний. 
Суцвіття – зонтик. Плід овальний або довгастий, стиснутий із спинки, головні ребра нитковидні, 
вторинні – крилаті, розміщені двоє на спинці сім’янок, а двоє по їх краях. Під вторинними ребрами 
зустрічаються поодинокі канальці. Стовпець роздвоєний [2, 3, 5].  

Рослини роду стародуб широко розповсюджені в природі.  
Стародуб Крапфа (Laserpitium krapfii С.) – середньо-східноєвропейський високогірний вид. 

Стебло малогалузисте, борозенчасте, внизу густо вкрите щетинистим, спрямованим донизу 
опушенням, висотою 15 – 40 см. Листки довгочерешкові, двічіперисторозсічені або двічі-
тричіперистороздільні з широкояйцеподібними, трилопатевими або цілісними зубчастими 
сегментами. Суцвіття – зонтик, променів у зонтику 7 – 18. Квіти рожеві або білі з рожевими краями. 
Плід 4 – 5 мм завдовжки і 3 – 4 мм завширшки. Цвіте у липні-серпні. Росте на вискокотравних 
субальпійських, лісових луках, на лісових галявинах, на висоті 1300 – 1800 м над рівнем моря. 
Поширений у горах Середньої та Східної Європи (Південні та Східні Альпи, Північні Балкани, 
Карпати). В Українських Карпатах зростає на південно-східній межі ареалу [2, 3, 5]. 

Стародуб пруський (Laserpitium pruthenicum L.) – стебло просте, інколи розгалужене в верхній 
частині, борозенчасте внизу густо вкрите щетинистими волосками, які спрямовані донизу. Висотою 
40 – 120 см. Листки довгочерешкові (черешки щетинисто-волосисті), двічіперисторозсічені або 
тричіперисторозсічені (нижні). Суцвіття – зонтик, променів у зонтику 10-30 нерівних, які на 
внутрішньому боці вкриті густими волосками. Квіти білі або жовтуваті. Плоди овальні 4,5 мм 
завдовжки і 3 – 4 мм завширшки, по головних ребрах усіяні жорсткими волосками. Цвіте у липні-
серпні. Поширений в прикарпатських районах і в Карпатах, на Поліссі і в лісостепу звичайно, зрідка 
зустрічається в Лівобережному Степу. Росте в Білорусії, в європейській частині Росіїї, на 
Балканському півострові та в Західному Середномор’ї. Зростає в хвойних та хвойно-широколистяних 
лісах, в заростях кущів [2, 4]. 

Стародуб жорстковолосистий (Laserpitium hispidum M.B.) – стебло малорозгалужене, 
гранчасто-борозенчасте. Вкрите довгими білими, жорсткими волосками. Висотою 50 – 150 см. 
Листки довгочерешкові, двічіперисторозсічені з клиновиднояйцевидними сегментами. Суцвіття-
зонтик. Зонтики з жорстковолосистими променями. Плоди жорстковолосисті, з прозорими, 
блискучими гребінчасто-зубчастими ребрами. Цвіте у червні-липні. Поширений на Півдні 
європейської частини, Крим, Кавказ. Зростає на вапнякових схилах, в заростях кущів [2]. 
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Стародуб широколистий (Laserpitium latifolium L.) – це багаторічна трав’яниста рослина 
висотою 80 – 150 см., інколи на родючих грунтах може досягати висоти до 2 – 2,5 м. Стебло голе 
круглясте тонкоборозенчасте, має сизу поволоку. Листки сіро-зелені із здутими піхвами, нижні – 
трійчасті, решта-двічітрійчасторозсічені або перисторозсічені з великими зарубчасто-пилчастими 
сегментами. Сегменти листків серцевидно-яйцевидної форми завдовжки до 10 см. Суцвіття-зонтик. 
Промені зонтика на внутрішній стороні шершаві, їх може бути від 15 до 50. Листочки обгорточки в 
усіх зонтиках численні, щетиновидні, а листочки обгортки лінійні. Квітки білі. Плід голий до 8 мм 
завдовжки. Цвіте у липні – серпні. Плодоносить серпень – вересень. Це європейський рівнинно-
субальпійський вид. У природі поширений в Атлантичній та Середній Європі, Середземномор’ї, 
Ірані. В Україні зустрічається на Закарпатті, Прикарпатті і Карпатах, на півдні Полісся і 
Правобережного лісостепу, рідше в Лівобережному лісостепу. Росте біля скал та обривів, в 
широколистяних та змішаних лісах [2].  

Популяції стародуба широколистого є досить життєвими. Даний вид є конкурентноздатним та 
стійким до різних екологічних стресів. У природних умовах вегетативне розмноження стародуба 
практично не відбувається. Переважає насіннєве розмноження. 

Нами вивчалось розповсюдження стародуба широколистого на території Івано-Франківської та 
Чернівецької областей. Встановлені основні місця зростання та визначено запаси, урожайність 
коренів та листків стародуба широколистого на виявлених місцях зростання.  

Для визначення запасів сировини стародуба широколистого використовували метод модельних 
екземплярів. Для вивчення урожайності встановлювали два параметри: середню кількість 
екземплярів і середню масу одного модельного екземплярів. Кількість модельних екземплярів 
піраховували на відрізках маршрутних ходів площею 30-45м2. Урожайність вираховували як добуток 
середньої кількості екземплярів на відрізку на середню масу одного модельного екземпляра. 

Встановлено, що в залежності від місць зростання урожайність коренів стародуба 
широколистого становить 5,6 – 63,0 г/м2, а листків – 3,2 – 36,1 г/м2. 

Розроблено проекти інструкцій по заготівлі, сушінню і зберіганню коренів стародуба 
широколистого та проекти аналітичної нормативної документації на сировину. 

Перспективним видом є стародуб широколистий, який має достатню сировинну базу і успішно 
культивується у західних областях України.  
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ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ «ГАДЯЦЬКИЙ» (ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ) 
Н. О. Смоляр, С. В. Гапон, І. С. Беседіна  

Полтавський державний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка 
 
У природному відношенні територія проектованого РЛП «Гадяцький» знаходиться в північно-

західній частині Полтаської області в межах Лівобережного Лісостепу. За фізико-географічним 
районуванням України територія належить до фізико-географічної області Полтавської підвищеної 
рівнини, яка займає більшу частину Лівобережно-Дніпровської лісостепової провінції зони Лісостепу 
Східноєвропейської рівнинної фізико-географічної країни. По території перспективного парку 
проходить вертикальна межа між Роменсько-Гадяцьким районом північно-лісостепової смуги 
Західно-лісостепової давньольодовикової смуги (правобережні природні комплекси р. Псел, його 
заплава та частина борової тераси, а також Хорольський філіал перспективного парку) та 
Лебединсько-Зіньківським районом північно-лісостепової смуги Східно-лісостепової 
прильодовикової підобласті (ділянки парку на лівому березі р. Псел, переважно боровотерасові). 

Згідно геоботанічного районування України (1977) по досліджуваній території проходить межа 
між Гадяцько-Миргородським та Зіньківсько-Решетилівським геоботанічними районами Роменсько-
Полтавського геоботанічного округу лучних степів, дубових, грабово-дубових та дубово-соснових 
лісів і евтрофних боліт в межах Полтавської рівнини Лівобережнопридніпровської підпровінції 
Східноєвропейської провінції Європейської широколистяної області.  
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Особливості природно-кліматичних умов досліджуваної території (геоморфології, клімату та 
грунтового покриву) визначають багатство екотопів, диференційованість рослинного покриву 
регіону, багатство флори, та обумовлюють формування різноманітного тваринного світу. Межування 
території із приполіською частиною лісової зони обумовлює дещо бореальний характер флори вищих 
судинних рослин, рослинності, бріофлори, мікобіоти. 

У природному рослинному покриві проектованого РЛП можна виділити чотири основних 
комплекси: I – рослинність правого корінного берега Псла; II – рослинність заплави р. Псел; III – 
рослинність борової тераси р. Псел; IV – рослинність яружно-балкових систем. 

Проектований парк включатиме масиви сосновних і мішаних лісів на лівому березі р. Псел та 
широколистяних на правому, що належать до Вельбівського, Краснолуцького лісництв навколо м. 
Гадяч, а також заплаву р. Псел з прилеглими лучними та заболоченими ділянками (площею не менше 
15 тис. га). 

Найціннішими в созологічному відношенні на території проектованого РЛП є соснові ліси, в 
яких зосереджена низка борельних (північних видів), які в регіоні знаходяться на південній межі 
свого суцільного поширення. Особливо цінні їх масиви охороняються на сьогодні в ранзі різних 
категорій природно-заповідного фонду (ботанічна пам’ятка природи, заповідне урочище, ботанічний 
заказник).  

Мішані ліси в околицях Гадяча – найбільший локалітет в регіоні з орляковими угрупованнями, 
в складі яких – ряд рідкісних погранично-ареальних видів (Diphasiastrum complanatum (L.) Holub, 
Lycopodium annotinum L., Huperzia selago (L.) Bernh., Majanthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt, 
Antennaria dioica (L.) Gaertn., Chimaphila umbellate (L.) W. Barton, Pyrola rotundifolia L., P. minor L., 
Orthilia secunda (L.) House та ін.). 

Широколистяні ліси околиць Гадяча репрезентують типові для Лівобережного Лісостепу 
кленово-липово-дубові угруповання. В їх складі відмічені чисельні популяції орхідних, всі види яких 
занесені до Червоної книги України – Platanthera bifolia (L.) Rich., P. сhlorantha(Cust.) Reichenb., 
Neottia nidus-avis (L.) Rich., Epipactis helleborine (L.) Crantz, та інших рідкісних, малопоширених та 
реліктових видів – Vinca minor L., Scutellaria altissima L., Iris hungarica Waldst. et Kit., Convallaria 
majalis L., Primula veris L. Цінним явищем є утворення в таких ценозах синузій ранньовесняних 
ефемероїдів, домінантами яких є: Scilla sibirica Haw., S. bifolia L., Corydalis cava (L.) Schweigg.et 
Koerte, C. solida (L.) Clairv., C. marschalliana Pers., Anemone raninculoides L., Ficaria verna Huds. та ін. 
В таких синузіях зрідка зустрічається центрально-європейський вид – Galanthus nivalis L. 

На заплавних луках відмічені чисельні популяції лучно-болотних орхідей – Dactylorhyza 
incarnate (L.) Soo, Orchis palustris Jacq. та Gladiolus tenuis Bieb. Серед болотної рослинності 
зустрічаються рідкісні та малопоширені болотні види – Valeriana exaltata Mikan, Inula hellenium L., 
Menyanthes trifoliata L., Acorus calamus L. , що мають лікарські властивості. На деяких лучно-
болотних високотравних ділянках (заказник «Пісоцько-Конькове») відмічені масово такі рідкісні 
рослини як: Gladiolus tenuis, Poterium sanguisorba L., Polygonum bistorta L., Iris sibirica L., Potentilla 
erecte (L.) Rausch. та ін. 

На чисельних затоках річок Грунь та Псла, старицях та водних плесах серед заболочених 
ділянок виявлені угруповання рідкісних водних рослин – Salvinia natans L., Aldrovanda vesiculosa L., 
Utricullaria vulgaris L., U. minor L., на плесах – ценози Nymphaea alba L., N. candida J. et C. Presl., 
занесені до Зеленої книги України. 

Територія проектованого РЛП «Гадяцький» – цінний локалітет рідкісних бореальних 
угруповань евмезотрофних боліт із сфагнами. Домінують угруповання Thelypterideto-Phragmiteta-
Schagnosa (ботанічний заказник «Болото Моховате») із низкою бореальних видів флори, зокрема 
цінної лікарської рослини – Comarum palustre L. 

Із 215 рідкісних і зникаючих рослин Полтавської області для території проектованого парку 
нині відомо 94, що складає майже 44 % всіх рідкісних рослин Полтавської області, наведених в 
«Атласі рідкісних і зникаючих рослин Полтавщини» (Байрак, Стецюк, 2005). Серед них 1 вид 
(Astragalus dasyanthus Pall. – занесений до Європейського Червоного списку), 25 – до Червоної книги 
України, решта – 68 – до регіонального списку, тобто охороняються в Полтавській області. 

На території проектованого РЛП за результатами попередніх досліджень виявлено 12 рідкісних 
синтаксони, 7 з яких занесені до Зеленої книги України (наводимо за домінантною класифікацією 
рослинності): 
Лісові угруповання Querceta acerosa (tatarici). 
Лісові угруповання Querceta corylosa. 
Мішанолісові угруповання Betuleto (verrucosae)-Pineta juniperucosa (communis). 
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Мішанолісові угруповання Betuleto (verrucosae)-Querceta-Pteridicosa. 
Сосноволісові угрупованняPineta cladinosa. 
Сосноволісові угруповання Pineta hylocomiosa. 
Степові угруповання Stipeta capillatae. 
Степові угрупованняStipeta pennatae. 
Болотні угруповання Thelypterideto-Phragmiteto-Sphagneta. 
Водні угруповання Nymphaeta albae. 
Водні угруповання Nymphaeta candidae. 
Водні угруповання Aldrovanda vesiculosae. 

Всі наведені рідкісні ценози фрагментарно охороняються на природно-заповідних територіях 
різних категорій. Недостатньо забезпечені охороною мішанолісові та широколистянолісові 
угруповання. Створення регіонального ландшафтного парку значною мірою дозволить вирішити 
проблему збереження рідкісних ценозів та їх раритетного біорізноманіття.  

За результатами попередніх оригінальних досліджень встановлено, що бріофлора 
досліджуваного об’єкту налічує 77 видів мохоподібних, які належать до двох класів: Hepaticopsida (7 
видів) та Bryopsida (70) видів, 26 родин, 45 родів. Найбагатшими за кількістю видів є родини: 
Brachytheciaceae, Hypnaceae – по 8 видів, Аmblystegiaceae, Dicranaceae – по 7, Polytrichaceae, 
Bryaceae, Plagiotheciaceae – по 5 видів. Родина Mniaceae представлена 4 видами, Sphagnaceae – 
трьома, Lophocoleaceae, Оrthotrichaceae, Leskeaceae – двома. Решта 12 родин репрезентовані одним 
видом кожна. Найбагатшими за кількістю видів є роди: Brachythecium – 7 видів, Аmblystegium, 
Dicranum – по 5 видів, Polytrichum, Plagiomnium, Plagiothecium – по 4.  

Значна частка у флорі родин Brachytheciaceae, Hypnaceae, Dicranaceae, Polytrichaceae пов’язана 
з перевагою на території проектованого парку різноманітних лісових масивів: соснових, дубово-
соснових лісів з різним ступенем зволоження. Перевага родини Аmblystegiaceae пояснюється 
наявністю боліт та зволожених ділянок.  

Як свідчать результати флористичних досліджень, бріофлора парку є досить багатою і 
становить 33,3 % від усієї бріофлори Лівобережного Лісостепу України. Вона характеризується як 
неморально-бореальна з перевагою бореальних елементів. Цікавими в науковому відношенні є ряд 
рідкісних та зникаючих видів. Серед них на особливу увагу заслуговує виявлення Tetraphis pellucida 
Hedw., останні знахідки якого датуються в Лівобережному Лісостепу України 1897 роком 
(Алексенко, 1897). Рідкісним на території регіону є також Homalia trichomanoides (Hedw.) Brid., 
Dicranum tauricum Hedw. Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not., Rhytidiadelphys squarrosus (Hedw.) 
Warnst., Hylocomium splendens (Hedw.) B.S.G. Останні 4 види є типовими бореальними видами, які 
просуваються у зону лісостепу з Полісся. 

Вид Homalia trichomanoides (Hedw.) Brid. є типовим неморальним видом, який за результатами 
наших попередніх досліджень значно скоротив свій ареал на Лівобережжі України. Серед рідкісних 
для регіону видів слід відмітити також три види сфагнових мохів (Sphagnum squarrosum Grome, 
S. fimbriatum Wils., S. centrale C. Jens), які різко скорочують свій ареал у зв’язку з осушуванням боліт 
та їх природними змінами.  

Поряд з флористичними дослідженнями проводилося вивчення епіксильних та епіфітних 
бріоугруповань. Серед них можна відмітити ряд цікавих угруповань, а саме: епіфітних –з участю 
Ptilidium pulcherimum (C. Web.) Vainio, Homalia trichomanoides, Anomodon attenuatus (Hedw.) Hub. 
Hypnum pallescens (Hedw.)P. Beauv. та ін. 

За результатами проведених мікологічних досліджень на лісових та лучних ділянках в 
околицях с. Вельбівка (Вельбівське лісництво) виявлено значне різноманіття грибів-макроміцетів – 
208 видів, що належать до 64 родів 18 родин 8 порядків класу Basidiomycetes. Найбільшим за об’ємом 
є порядок Agaricales (102 види). Порядок Tricholomatales займає друге місце за кількістю видів (42). 
Найкраще в ценозах досліджуваної території представлені родини Agaricaceae Fr. (43), Amanitaceae 
Roze (29), Tricholomataceae Roze ex Over. (28), Russulaceae Roze (21). Доволі чисельними є родини 
Coprinaceae Roze ex Over. (18) та Boletaceae Chev. (15), решта – включають 10 і менше видів. 

Дослідження показали, що в обстежених угрупованнях є умови (наявність різноманітних 
субстратів) для зростання макроміцетів всіх основних екологічних груп грибів. 

Завдяки різноманітності порід дерев соснових та мішаних лісових угруповань, де домінують 
основні мікоризоутворюючі породи: сосна звичайна, дуб звичайний, береза бородавчаста, тополя 
тремтяча (осика) зростає значна кількість мікоризоутворюючих шапкових грибів (104 види, 50 %). Ця 
екологічна група широко представлена видами з родини Russulaceae (21), родів: Boletus Dill. (13), 
Amanita Pers. ex Hook. (8 ), Tricholoma (Fr.) Quel. (7). 
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Інші екологічні групи грибів представлені в знахідках також переважно шапковими грибами. 
Функцію гумусових сапрофітів (34 види) виконують гриби, серед яких домінують види з родів: 
Lepiota (Pers.) S.F.Gray em. Pat. (11), Agaricus L. ex Fr. (5), Cоprinus (Pers.) S.F.Gray (4), Marasmius Fr. 
(3), а роль підстилкових сапрофітів (18 видів) гриби з родів: Marasmius (5), Mycena (Pers.: Fr.) 
S.F.Gray (2). Серед ксилофітів (40 видів) найбільш представленими є роди – Mycena, Pholiota Kumm., 
Coprinus та Pluteus Fr. (по 4), та види з порядку Aphylophorales (6). 

Серед грибів-паразитів у великій кількості виявлені два види з роду Armillariella Karst., що 
паразитують в досліджених угрупованнях на стовбурах та корінні дуба, березі та сосні. Наявність 
плодових тіл грибів на живих стовбурах дерев з порядку Aphylophorales – Daedalea quercina L.: Fr., 
Inonotus rheades (Pers.) Bond. et Sing., Polyporus squamosus (Huds.) ex Fr., Laetiporus sulphureus (Bull. 
Fr.) Bond. et Sing., Piptoporus betulinus (Bull. Fr.) Karst. – в деяких ділянках лісу є джерелом зараження 
цінних для цих угруповань дерев. У ході досліджень виявлена причина розповсюдження грибних 
хвороб – діяльність людини. Тому, з метою збереження цінних масивів лісу, тут слід негайно 
провести необхідні санітарні роботи з суворим дотриманням правил щодо проведення такого виду 
робіт. 

У зв’язку з наявністю в лісокультурах значних за площею ділянок із ялини європейської та 
модрини, можливі знахідки рідкісних для регіону видів грибів, пов’язаних із цими породами. 

На степових ділянках заказника «Весело-Мирське» (околиці с. Гречанівка) виявлений 
занесений до Червоної книги України вид – Morchella steppicola Zer. 

Із групи їстівних грибів масово представлені у всіх частинах проектованого парку з лісовими 
угрупованнями види з родів – Armillariella (2), Xerocomus Quel. (3) та Suillus Mich. Ex S.F. Gray (2), 
Leccinum S.F. Gray (4 – L.aurantiacum S.F. Gray, L.duriusculum Sing., L.holopus (Rostk.) Watl., 
L.scabrum (Bull. Fr.) S.F. Gray), Lactarius (DC ex Fr.) S.F. Gray (3), Russula (3). Дещо менші запаси 
відмічені для Boletus edulis (Bull.) Fr. Pleyrotus ostreatus (Jacq.: Fr.) Kumm. 

У межах проектованого парку виявлені шапкові гриби, що можуть стати причиною отруєння 
населення (у зв’язку із схожістю їх із деякими їстівними видами). Особливо небезпечними є – 
Amanita phalloides (Vaill.)Secr. (смертельно отруйний вид) та Hypholoma fasciculaare (Fr.) Kumm. 
Менш небезпечними є: Hypholoma capnoides (Fr. ex Fr.) Kumm., Agaricus xanthodermus Gen. та 
Cantharellus cibarius Fr.  

Виявлена видова різноманітність макроміцетів та значна чисельність плодових тіл типових 
видів грибів, що є представниками основних екологічних груп, засвідчує сформованість рослинних 
угруповань на дослідженій території та їх відносну стабільність. Гриби виконують тут свою 
симбіотичну та деструкційну роль в повному обсязі, що є запорукою стабільності досліджених 
екосистем, і їх роль є альтернативною щодо втручання людини в їх функціонування. 

Таким чином територія проектованого РЛП «Гадяцький» є науково цінною в ботанічному та 
мікологічному відношенні. Не менш високими є показники її зоологічної, екологічної, гідрологічної, 
ландшафтної, созологічної цінності. Створення РЛП «Гадяцький» забезпечить охорону та збереження 
унікального та репрезентативного біорізноманіття на різних рівнях. 
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Гравітаксис водоростей. Вертикальна міграція водоростей являє собою поведінковий механізм 

пошуків оптимального з точки зору їх росту та репродукції положення у водному середовищі. 
Фотосинтетичні та нефотосинтетичні мікроорганізми використовують світло як зовнішній стимул: 
при низьких рівнях освітлення вони демонструють позитивний фототаксис, прямуючи до водної 
поверхні з тим, щоб отримати достатнє для життєдіяльності сонячне випромінювання. Але при 
високих інтенсивностях сонячного випромінювання вони використовують негативний фототаксис, 
прямуючи у глибину з тим, щоб запобігти руйнуючої дії цього випромінювання. Фотоорієнтація не 
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має місця у темряві, але є на значних глибинах, де світла не вистачає. В цьому разі водні організми 
використовують гравітацію як зовнішній фактор для вертикальної орієнтації.  

Гравiтацiйне поле Землi є важливим зовнiшнім фактором для oрганiзмiв, що пересуваються у 
водному середовищi. Таку спроможнiсть органiзмiв орiєнтувати напрямок свого руху вiдносно 
гравiтацiйного поля називають гравiтаксисом. Гравітаксис спостерігається у таких водоростей як 
Euglena gracilis, Chlamydomonas nivalis, Cryptomonas, Peridinium gatunense та P.faeroense, 
Amphidinium caterea, Prorocentrum micans, Dunalialla salina. Напрямок гравiтацiйноi орiєнтацii 
органiзмiв залежить вiд виду та віку водорості. Так, Peridinium faeroense та молода популяцiя Euglena 
gracilis виявляют позитивний гравiтаксис (рух від водної поверхні), в той час як Chlamydomonas 
nivalis, Peridinium gatunense, Amphidinium caterea, Prorocentrum micans та старим популяцiям Euglena 
gracilis притаманний негативний гравiтаксис (рух до водної поверхні). Рiвень гравiтацiйної орiєнтацiї 
водоростей визначається вiком культури та часом доби, наявнicтю важких металiв у середовищi, 
впливом сонячного, зокрема ультрафіолетового випромiнювання. Таким чином, гравітаксис є 
важливим екологічним фактором, який дозволяє водним організмам знаходити кращі умови 
існування. 

Щодо механізмів гравітаксису водоростей, то тут існує дві гіпотези. Згідно з першою гіпотезою 
пасивної переорієнтації, гравітаксис є чисто фізичним явищем, яке пояснюється нерівномірним 
розподілом маси в клітині [Brinkmann, 1968]. Важка частина клітини утворює обертаючий момент, 
який установлює клітину у вертикальне положення; завдяки дії джгутикового апарата клітина прямує 
до водної поверхні. Але ця гіпотеза не підтверджується результатами останніх досліджень. Так, 
гравітаксис Euglena gracilis інгібується ульотрафіолетовим випромінюванням, тоді як швидкість руху 
залишається незмінною [Häder and Liu, 1990]. Перша гіпотеза не спроможна пояснити, чому молодим 
популяцiям Euglena gracilis притаманний позитивний гравiтаксис, тоді як старим – негативний. Не 
пояснюється також реверсія гравітаксиса під впливом важких металів. Експерименти, що були 
проведені у космосі, свідчать про те, що гравітаксис водоростей залежить від рівня гравітації, але не 
від магнітного чи електричного поля Землі. Отже, була запропонована друга гіпотеза [Lebert and 
Häder,1996] згідно з якою гравітаксис є активний фізіологічний процес, в основі якого лежить різниця 
густини тіла клітини (1,05 г⋅мл-1) та середовища (1,00 г⋅мл-1), в якому вона знаходиться. Внаслідок 
седиментації тіло клітини утворює тиск на клітинну мембрану, що призводить до її зміщення на 1 нм 
та активізації чутливих до гравітації іонних каналів. На користь цієї гіпотези свідчать результати 
застосування специфічних препаратів – інгібітора механочутливих каналів гадолінію, іонофору 
А23187 та ванадату, які навіть при незначних концентраціях пригнічують гравітаксис, тоді як 
рухливість клітин залишається незмінною. Крім того, ці результати дають можливість допустити 
участь у механізмі гравіорієнтації електричних потенціалів, що виникають на цитоплазматичній 
мембрані.  

Гравітропізм рослин. Ростову реакцію рослин, яка викликає вигин або скривлення її певної 
частини у бік зовнішнього стимула називають тропізмом. Якщо рух направлений до стимулу, має 
місце позитивний тропізм; якщо в протилежний бік – негативний тропізм. Коли зовнішнім 
стимулом є гравітаційна сила, то реакція рослини на неї називається гравітропізмом. Рослина, 
покладена в горизонтальне положення, направляє паросток догори (негативний гравітропізм), а 
корінь – донизу (позитивний гравітропізм). Такі органи рослини як столони, ризоми, бокові гілки, 
що ростуть під прямим кутом до напрямку дії гравітаційної сили, демонструють діагравітропізм, а 
органи, напрямок росту яких знаходиться в інтервалі 0-900 до вертикалі, – плагіогравітропізм. Якщо 
органи не чутливі до гравітації, їх називають агравітропними.  

Гравірецепція. На відміну від інших зовнішніх стимулів гравітація існує завжди і не змінюється 
за величиною. Крім того, гравітацію не можна увімкнути чи вимкнути; вона не характеризується 
наявністю градієнтів. Клітини на верхніх ділянках стебла чи кореня підлягають дії такої ж 
гравітаційної сили, що і на нижніх ділянках. Отже, такий зовнішній стимул як гравітацію можна 
реєструвати тільки завдяки руху певних рослинних чи клітинних структур – руху, внаслідок якого 
утворюється асиметрія в клітині, що призводить до виникнення тиску. У 1900 р. Хаберленд та Немек 
(цит. по [Weevers, 1949]) на основі ретельних цитологічних досліджень прийшли до висновку, що 
функції чутливих до гравітації органів у рослині виконують зерна крохмалю – так званих 
статолитів. Згідно з сучасними уявленнями механізм сприймання гравітаційної сили відбувається за 
рахунок осідання амілопластів – пластид, що містять зерна крохмалю (від 1 до 8) і розміщені у 
мембрані. Ці амілопласти, які мають певну масу і густину, рухаються по в’язкій цитоплазмі; при зміні 
положення рослини вони переміщуються донизу і затримуються біля клітинних стінок. Внаслідок 
свого накопичення вони утворюють тиск на плазматичну мембрану або ендоплазматичний 
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ретикулум. Рух рецепторів гравітації сприяє активації певних ферментів, що регулюють гормонний 
метаболізм. Внаслідок переміщення пластид утворюється градієнт ростових речовин, які 
забезпечують ріст паростка або кореня.  

Вимірювання гравітропізму. В більшості експериментів використовується гравітаційне 
прискорення на рівні 1 g чи менше, що досягається орієнтуванням органа (колеоптиля чи кореня) у 
положенні, що відрізняється від вертикального. Гравітаційна сила пропорційна синусу кута нахилу 
органа відносно вертикалі. Якщо потрібно звести нанівець вплив гравітаційного поля, застосовують 
кліностати – прилади, які забезпечують обертальний рух рослинного об’єкта, або проводять космічні 
досліди, в яких досягають стану невагомості.  
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Having examined the past, present, and future of energy production, we turn to a discussion of the 

environmental impacts of these technologies [Henry and Heike, 1996]. 
Environmenal Ipmacts of Oil. There is a great risk of blowout of oil during exploration, either onshore 

or offshore. His can lead to severe and prolonged oil spills, which are harmful to the marine environment. 
These oil spills may result in mortality to birds and contamination of shorelines, resulting in severe 
biological effects on intertidal and nearshore organisms, including valuable shell fisheries. During oil 
production, there is potential for damage due to contamination of the local envoronment by drilling 
chemicals, muds, and brine (a salt solution).  

Oil is transported both by tanker and by pipeline in very large quantities; it is necessary to mention 
several impressive oil tanker accidents (Torrey Canyon or Amoco Cadiz) resulting in widespread 
contamination of coastal regions. Oil releases from pipelines leads to loss of productivity of agricultural land. 
The use and disposal of crude oil results in emission of hydrocarbons and oxides of sulfur, nitrogen, and 
carbon, all of which may cause environmental and health problems. 

Environmenal Ipmacts of Natural Gas. Generally, the impact of releases of natural gas (methane) into 
environment provokes the possibility of fire or explosion. There is a serious risk of hydrogen sulfide (H2S) 
during emissions and production, which is highly toxic. 

Environmenal Ipmacts of Coal. Problems of mine safety are well known, and there have been many 
tragic losses of life in underground accidents. Substantial quantities of sulfur and metal compounds which 
are removed from coal interact with oxygen and water and initiate a series of other compounds which are 
environmentally harmful.  

Environmenal Ipmacts of Hydroelectric Development. The major effects of exploration of 
hydroelectric power results from changes in local hydrology – alteration of flow characteristics of rivers and 
groundwater, loss of animal habitat, submergence of land. In some cases, there may be severe siltation 
problems. 

Environmenal Ipmacts of Nuclear Power. Environmental contamination can be provoked by mining 
process, accidents involving discharge of fuel, failure of the nuclear reactor system, or contamination from 
spent fuel. There have been cases of undesirably high exposure of miners to radioactive materials, both in the 
mine and mineral processing. The health and environmental effects from the operation of the nuclear fuel 
cycle can be separated into two categories, originating from the production of low- and high-level wastes. 
The damage from low-level wastes (thorium-230, radium-226, radon-222, lead-210) occurs for a long period 
and result in blood and bone disorders, lung cancer. The high-level waste problem appears during the nuclear 
reactor accidents. There is much concern about the issue of disposing of or reprocessing spent fuel. This fuel 
is highly radioactive and will remain so for centuries. We can remind also the Three Mile Island reactor 
breakdown in Pennsylvania, USA (1979) or explosion at the Chernobyl nuclear station in Ukraine (1986). As 
with the generation of electricity from coal, there may be a thermal effect on local water used for cooling 
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purposes. A worrisome aspects is the possibility of terrorism resulting from a group of protesters obtaining 
quantities of radioactive material. 

 Much of the general public appears to believe that there are serious unresolved environmental 
problems with the modern energy production systems. 

 
1. Henry J.G., Heike G.W. Environmental Science and Engineering, Prentice-Hall, Inc., New Jersey, 1996. – 778 р. 
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Одним з найважливіших ланцюгів у всій сукупності процесів метаболізму в рослинах є 

дихання. З ним пов’язаний складний процес перетворення речовин та енергії. Дослідження 
інтенсивності дихання необхідне при аналізі адаптивних реакцій в процесі інтродукції та 
акліматизації. Саме інтенсивність та ефективність дихання як джерела енергії визначають виживання 
рослин в несприятливих умовах і є пристосувальними реакціями організму до умов оточуючого 
середовища [1]. 

Дихання рослин – генетично обумовлений процес, але його інтенсивність знаходиться в 
залежності від зовнішніх факторів, пов’язана з іншими процесами життєдіяльності і періодично 
змінюється на протязі року. Вважається, що найвища інтенсивність дихання спостерігається в період 
росту, а з закінченням ростових процесів вона падає і в зимовий період знижується до мінімума [2]. 

Неодноразово робилися спроби встановити зв’язок між інтенсивністю дихання і 
морозостійкістю. Дослідження свідчать про зниження метаболічної активності і в першу чергу 
дихання при переході у стан спокою. А підвищення інтенсивності дихання в осінньо-зимовий період і 
підвищена реакція його на зміни температури повітря можуть слугувати ознакою низької 
морозостійкості рослин [3]. 

Метою роботи було дослідити інтенсивність дихання однорічних пагонів у фазах річного 
циклу. 

Об’єктами дослідження були наявні у ботанічному саду ДНУ інтродуценти роду 
COTONEASTER MEDIC. – кизильник з різних природних ареалів. Це види C.horizontalis, C.dammeri, 
C.divaricata, C.nitens, C.Zabelli (Південно-Східний Китай), C.salicifolia (Південно-Західний Китай), 
C.lucida (Сибір, Балкани), C.multiflora (Кавказ, Середня Азія).  

Визначення активності дихання однорічних пагонів представників досліджуваного роду велося 
протягом липня-березня 2005-2006р. за методом Бойсен-Йенсена і включило період прихованого 
росту пагонів, період фізіологічного спокою і вимушеного спокою. 

Характер динаміки процесу дихання однорічних пагонів був неоднозначним, але вбачається 
загальна тенденція до зниження його інтенсивності: відмічено зниження активності дихання у фазі 
вимушеного спокою порівняно з фазою вторинного росту від 52 % до 93 % у різних видів (таблиця 1).  

Таблиця 1 – Інтенсивність процесу дихання однорічних пагонів по фенофазах, мг СО2 / г· год 
Вид Вторинний ріст пагонів Фізіологічний спокій Вимушений спокій Весняне відновлення 

вегетації 
C.dammeri 
C.divaricata 
C.horizontalіs 
C.lucida 
C.multiflora 
C.nitens 
C.salicifolia 
C.Zabelii 

0,882 
0,913 
0,886 
1,163 
0,736 
0,997 
0,553 
0,984 

0,415 
0,433 
0,642 
0,532 
0,575 
0,348 
0,348 
0,403 

0,138 
0,248 
0,633 
0,101 
0,120 
0,070 
0,257 
0,409 

0,440 
0,330 
0,220 
0,110 
0,055 
0,011 
0,165 
0,200 

Крім того, в квітні-травні 2006р. проводилася польова оцінка зимостійкості за методикою 
Кохна Н.О.[4]. Вона передбачає візуальну оцінку ступеня пошкодження рослини за п’ятибальною 
шкалою. В результаті серед досліджуваних видів визначено дві групи зимостійкості. До більш 
витривалих належать Cotoneaster dammeri, C.divaricata, C.multiflora, C.nitens, C.salicifolia, а менш 
стійкими до дії низьких температур виявилися Cotoneaster Zabelii, C.horizontalіs, C.lucidа.  
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Якщо пов’язати динаміку інтенсивності дихання зі здатністю рослини адаптуватися до низьких 
температур, то можна відзначити, що у більш зимостійких видів в період сильних морозів 
інтенсивність дихання різко падає, що забезпечує глибину спокою і є пристосувальним механізмом 
для перенесення низьких температур. А у менш зимостійких залишається незмінною, як у C.Zabelii, 
або навіть підвищується, як у C.horizontalіs. 

Дослідження активності дихання може виступати критерієм для виявлення ступеня 
адаптованості рослини−інтродуцента в нових умовах. 
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До першочергових завдань теоретичної та експериментальної біології відноситься вивчення 

механізмів, за допомогою яких організм підтримує свою стабільність під впливом різноманітних 
зовнішніх умов [1]. Тому дослідження питань адаптації рослинного організму до нових для нього 
екологічних умов середовища на сьогодні набувають особливої актуальності.  

Метою роботи було вивчення специфіки росту та розвитку видів та культиварів лілійнику 
інтродукованих в Криворізький ботанічний сад НАН України, а також за умовах промислового 
забруднення повітряними викидами підприємств зі збагачення залізної руди та автотранспорту. 

Об’єктами досліджень були рослини видів Hemerocallis lilio-asphodellus L. – середньораннього 
строку цвітіння (квітки жовто-лимонного кольору, зіркоподібної форми); Hemerocallis middendorffii 
Trautv. еt. Mey – вид раннього строку цвітіння (квітки яскраво – жовтого кольору, округлої форми) та 
сортів середньо-раннього та середнього строку цвітіння [2]: American Revolution (квітки зіркоподібної 
форми, 13 см діаметром, темно-червоного кольору, висота квітконосів 60-65 см), Winnie the Pooh 
(мініатюрний сорт з квітками діаметр 8 см, трикутної форми, рожево-кремового кольору) та 
Stagecoach (квітки округлої форми, 16 см діаметром, мідного кольору, висота квітконосів 80-90 см). 
Для досліду були використані молоді рослини. що мали 8-10 пар листків, добре розвинуту кореневу 
систему і які були висаджені по 10 особин на кожній моніторинговій ділянці. Для вирішення 
поставленої мети нами було закладено три моніторингові ділянки з різним рівнем та якісним складом 
аерогенного забруднення. Перша – на території ВАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» 
(ПівнГЗК), друга – біля автомагістралі з інтенсивним рухом, умовним контролем були рослини 
колекції ботанічного саду. 

Для встановлення впливу техногенного забруднення на розвиток рослин лілійнику впродовж 
трьох років проводилися фенологічні спостереження за інтродуцентами [3] та визначалися 
біометричні показники генеративної сфери розвитку.  

Отримані дані свідчать, що весняне відростання проходило неоднорідно. Види на першій та 
другій моніторингових ділянках починають вегетацію в середньому в кінці березня – на початку 
квітня (25-36 день весни), тоді як контрольні рослини пізніше на 4-7днів (29-42 день весни). 
Культивари лілійнику на моніторингових ділянках з певним рівнем забруднення також починають 
відростати раніше контрольних рослин (36-41 день весни), тоді як рослини на контрольній ділянці 
починають вегетацію тільки на початку третьої декади квітня. На початку третьої декади травня 
рослини на всіх ділянках досягають максимальних показників росту вегетативної частини, які 
відповідають їх видовим і сортовим характеристикам.  

Особлива увага приділялася встановленню змін у строках квітування, тому що важливою 
характеристикою квітково-декоративних рослин для використання в озелененні, є тривалість 
декоративного ефекту, який може забезпечити культура.  
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Найраніше та майже одночасно на всіх ділянках зацвітав H. middendorffii (на 71-74 день весни), 
Але тривалість цвітіння рослин була різною: найдовше (25-28 днів) цвіли контрольні рослини; 18-23 
дні квітували особини на ділянці поблизу автомагістралі і тільки 13-16 днів – на ПівГЗКа. Рослини 
H. lilio-asphodellus в контролі починають квітування на початку червня (на 64-69 день від початку 
вегетації), їх цвітіння триває від 41до 49 днів і тільки через 8-9 днів потому зафіксовано цвітіння 
рослин цього виду на промисловому майданчику ПівГЗКа та на моніторинговій ділянці біля 
автомагістралі (ІІ декада червня), цвітіння рослин не перевищувало 27 днів. На ПівГЗКа рослини 
H. lilio-asphodellus зацвітають найпізніше (77-80 день від початку вегетації) і квітують найменше днів 
– 20-22 діб. Сорти American Revolution та Stagecoach відносяться до однієї групи по строкам 
квітування, тому іх цвітіння розпочинається майже одночасно: в контролі – на початку третьої декади 
червня; на моніторинговій ділянці поблизу автомагістралі з запізненням на 3-4 дні; на ПівГЗКа – в 
кінці червня. Також була різною і тривалість декоративного ефекту сортів була різною. Якщо 
рослини сорту Stagecoach продовжували цвітіння в контролі 44 дні, то рослини American Revolution 
цвіли тільки 34 дні. На ділянці ПівГЗКа: Stagecoach квітує 22 дні, American Revolution – 7 днів. На 
ділянці поблизу автомагістралі перший сорт квітує 28 дні, тоді як останній – 13 днів. Найпізніше 
(кінець червня) почалося цвітіння сорту Winnie the Pooh, але зазначені вище тенденції щодо зміни 
тривалості квітування зберігаються – найпізніше зацвітають і найменше квітують рослини висаджені 
на промисловому майданчику ПівГЗКа. 

Як свідчать наведені вище дані, тривалість цвітіння лілійників була різною і, враховуючи 
специфіку квітування (кожна з квіток існує один день), залежала від того яку кількість квіток здатна 
утворити розвинена 3-4- річна рослина лілійнику [4]. Величина цього показника обумовлена 
кількістю генеративних пагонів на кожній рослині та ступенем їх галуження (двох -, трьох – або 
чотирикратного) (табл.). Другим фактором, який впливає на тривалість цвітіння є кількість одночасно 
відкритих квіток на кожному з квітконосів Тому при наявності однакової кількості квітів на кожній з 
рослин, види та сорти відрізняються тривалістю квітування. Одночасно визначалась так звана 
«продуктивність цвітіння « – кількість квіток, які здатна була утворити особина за період квітування. 
Було з’ясовано, що відносно контролю продуктивність цвітіння більш сутєво зменшується у рослин 
на ділянці розташованій на території ПівГЗКа: від 50 % у H. middendorffii до 29,6 % у 
H. lilioasphodellus. Така закономірність притаманна і сортовим лілійникам (Winnie the Pooh – 47,9 %; 
American Revolution – 45,2 %; Stagecoach – 32,9 %). У особин на моніторинговій ділянці біля 
автомагістралі також відбувається зменшення цього показника, але в дещо меншій мірі – найменше у 
H. middendorffii, найбільше у H. lilio-asphodellus (відповідно на 78,6 % і 44,1 % відносно контролю).  

Впровадження нових видів та сортів квітково-декоративних рослин в практику зеленого 
будівництва неможливе без вивчення комплексу декоративних та господарсько-біологічних ознак 
рослин. Тому досліджувалися розміри і форма габітусу рослин, висота квітконосу, декоративні 
характеристики квітки. Висота квітконосів контрольних рослин та висаджених на моніторингових 
ділянках, що зазнають впливу аерогенного забруднення відрізнялася незначно, більше різнилися вони 
за розмірами квітки (табл.). Фактура пелюсток відповідала видовим та сортовим характеристикам, 
але рослини з тоншими пелюстками, такі як H. lilio-asphodellus та Winnie the Pooh сильніше 
страждали від літніх посух (вицвітали і підсихали) на промділянках, ніж в контролі. 

Таблиця – Розвиток генеративної сфери рослин лілійнику за 2006 р. 

Моніторингова 
ділянка 

Квітконосів, 
шт 

Квіток на 
квітконосі, шт 

Одночасно 
відкритих 
квіток 

Продуктивніс
ть цвітіння 

Висота 
квітконосу, см 

Діаметр 
квітки, см 

 H. lilio-asphodellus 
Контроль 18±2 15±2 1-3 304±1,5 95,8±0,8 10,9 
Автомагістраль 10±2 12±2 1-3 134±1,8 93,2±1,1 9,8 
ПівГЗК 9±1 8±2 3 90±1,3 92,2±1,3 9,2 
 H. middendorffii 
Контроль 13±2 5±1 1-2 84±0,9 78,3±0,9 8,3 
Автомагістраль 10±1 5±1 1-2 66±1,7 76,5±1,4 7,5 
ПівГЗК 6±1 5±1 1-2 42±1,8 76,4±1,4 7,5 
 Stagecoach 
Контроль 14±2 15±2 1-2 255±0,9 95,2±1,0 15,7 
Автомагістраль 8±2 13±1 1-2 126±1,1 93,1±1,2 12,8 
ПівГЗК 5±1 12±1 1-2 84±1,0 92,9±1,1 12,5 
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Моніторингова 
ділянка 

Квітконосів, 
шт 

Квіток на 
квітконосі, шт 

Одночасно 
відкритих 
квіток 

Продуктивніс
ть цвітіння 

Висота 
квітконосу, см 

Діаметр 
квітки, см 

 American Revolution 
Контроль 11±1 20±2 1-5 252±1,2 83,5±0,8 14,2 
Автомагістраль 7±2 18±2 1-5 152±1,1 81,9±1,3 12,9 
ПівГЗК 5±1 18±2 1-3 114±0,9 80,5±1,5 12,8 
 Winnie the Pooh 
Контроль 12±1 8±2 1-3 117±1,5 68,1±1,0 8,2 
Автомагістраль 10±1 7±1 1-3 80±1,1 67,8±1,5 7,2 
ПівГЗК 7±1 6±1 1 56±1,6 67,6±1,0 6,7 

Для вивчення адаптивної пластичності лілійнику і можливості використання культури в 
озелененні промислових територій степної частини України, важливе значення має наявність 
інформації про їх посухостійкість. Остання визначалась за методикою Шестаченко Г. Н. та 
Фалькової Т. В. [5] за 5-тибальною шкалою. За даними посухостійкості 2005-2006 рр. на контрольних 
рослинах значних уражень (зміна кольору листя, висихання) не виявлено. Підсихало тільки листя 
внизу куща, що зумовлено природними процесами. З огляду на посушливі умови поточного року всі 
досліджені особини в умовах контролю мали найвищий бал посухостійкості. На промисловому 
майданчику ПівГЗКа та моніторинговій ділянці біля автомагістралі підсихання кінчиків листя та 
підсихання нижніх листків куща було більш вираженим. За прийнятою шкалою оцінки 
посухостійкості особини зазначених видів і сортів мали другий бал. 

Таким чином, проведені дослідження дають можливість зробити наступні висновки. Не 
зважаючи на те, що на промділянках вегетацію рослини розпочинають раніше ніж в контролі, 
цвітіння на них відбувається пізніше на 4-10 діб і його тривалість коротша. Поряд з цим встановлено, 
що найбільш вплив на розвиток генеративної сфери забруднення здійснює на особини 
H. lilioasphodellus. 
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В последние годы наметились новые тенденции, направленные на расширение ассортимента 

растений в городском зеленом строительстве в основном за счет видов-интродуцентов. На 
необходимость дальнейшего расширения видового состава городских насаждений юго-востока 
Украины указывает ряд авторов [1]. Предпосылкой всех дендрологических исследований было и 
остается: интродукция, идентификация, создание и пополнение коллекций арборетумов, дендрариев 
и других коллекционных насаждений, которые могут быть базой многостороннего изучения 
древесных растений. Научно обосновано, что одним из путей дальнейшей мобилизации 
дендрологических ресурсов для Украины является постепенный подбор и введение в культуру тех 
видов, которые есть сейчас в ботанических садах, дендрариях, дендропарках, и уже прошли 
первичное испытание, а также целенаправленное последующее использование интродуцентов [2].  

Целью нашей работы была оценка коллекции по количеству и состоянию видов, ее 
таксономической структуры. Учитывались следующие показатели: максимальный возраст и высота 
растений на период конца 2006 г., число экземпляров в коллекции, год начала интродукции, 
жизненность. Жизненность оценивалась по 3-балльной шкале, предложенной А.Г. Головачем [3]. 
Латинские названия растений приведены по С.К. Черепанову [4]. 
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Запорожский городской детский ботанический сад был основан в 1958 г. Согласно архивным 
документам, первым интродуцированным видом вечнозеленых лиственных кустарников был Buxus 
sempervirens, посаженный в 1974 г. Так, в 1990 г. в коллекции было представлено всего 2 вида (Buxus 
sempervirens и Mahonia aquifolium). В последние годы коллекция интенсивно пополнялась. На 
сегодняшний день она насчитывает 33 вида и формы вечнозеленых лиственных кустарников, 
произрастающих в открытом грунте. Для 2 видов (Rosa banksiae «Alba» и Cotoneaster salicifolius) 
применяется частичное укрытие на зиму. Все кустарники используются в многокомпонентных 
посадках, для создания декоративных групп. 

Анализ таксономической структуры коллекции показал, что наиболее широко представлены 
порядки Rosales (3 рода, 6 видов) и Celastrales (2 рода, 7 видов) (табл. 1). Роды, представленные 2, 3 и 
6 видами и формами, составляют по 11,8 % соответственно, а 4 видами и формами – 5,9 %, что 
говорит о видовом и родовом разнообразии коллекции вечнозеленых лиственных кустарников. 

Таблица 1 – Таксономическая структура коллекции вечнозеленых лиственных кустарников 
Запорожского городского детского ботанического сада 

№ п/п Порядок Семейство Родов Видов, форм, сортов 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

6. 
 

7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

Ranunculales 
Ericales 
Buxales 
Rosales 

Dipsacales 
 

Celastrales 
 

Araliales 
Cornales 
Lamiales 

Scrophulariales 
Gentianales 

Oleales 
Всего 

Berberidaceae Torr. et Gray 
Ericaceae L. 

Buxaceae Dum. 
Rosaceae Juss. 

Сарrіfоlіасеaе Vent. 
Viburnaceae Dum. 
Celastraceae Lindl. 
Aquifoliaceae Bartl. 

Araliaceae Juss. 
Cornaceae Link. 
Lamiaceae Lindl. 

Scrophulariaceae Juss. 
Apocynaceae Juss. 

Oleaceae Lindl. 
14 

1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
17 

1 
2 
4 
6 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
2 

33 

Как показывают данные, приведенные в таблице 2, большинство видов (21), представленных в 
коллекции, имеют удовлетворительную или среднюю жизненность, оцененную нами в 2 балла. 
Общее развитие этих растений несколько ослаблено, цветение и плодоношение не достигают 
максимума. 11 видов обладают хорошей жизненностью (1 балл). Лишь 1 вид (Aucuba japonica Thunb. 
«Variegata») характеризуется слабой жизненностью, растение заметно ослаблено. 

Таблица 2 – Состав коллекции вечнозеленых лиственных кустарников Запорожского городского 
детского ботанического сада 

№ 
п/п Вид, форма, сорт 

Max. 
возраст, 
лет* 

Max. 
высота, 
см 

Год начала 
интродукции 

Число 
экземпляров, 

шт. 

Жизненность, 
баллы 

1. Mahonia aquifolium Nutt. 10 78 ок. 1988 более 100 1 
2. Rhododendron «Oldport» 5 60 2003 1 2 
3. Rh. smirnowii 4 42 2004 1 2 
4. Buxus microphylla Sieb. et Zucc. 5 25 2002 6 1 
5. B. sempervirens L. 32 160 1974 более 100 1 
6. B. sempervirens «Rotundifolia» 7 180 2001 7 2 
7. B. sempervirens «Variegata» 4 53 2001 5 2 
8. Rosa banksiae R. Br. (Aiton) «Alba»** 5 84 2004 1 2 
9. Pyracantha coccinea (L.) M. Roem. 15 200 ок. 1992 10 1 

10. P. × hybrida «Soleil d’Or» 6 148 2000 10 2 
11. Cotoneaster dammeri C.K. Schneid. 8 55 2001 5 2 
12. C. dammeri «Major» 4 15 2004 1 2 
13. C. salicifolius Franch.** 7 176 2001 1 2 
14. Lonicera pileata Oliv. 15 32 1993 3 1 
15. Viburnum rhytidophyllum Hemsl. 15 270 1992 3 1 
16. Euonymus japonicum Thunb. «Viridis» 4 40 2004 1 2 
17. E. japonicum «Microphylla» 4 44 2004 1 2 
18. E. fortunea Hand-Mazz. «Emerald Gaiety» 6 60 1993 6 1 
19. E. fortunea «Emerald’n Gold» 6 40 2001 3 2 
20. E. fortunea «Sunspot» 3 38 2004 3 2 
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№ 
п/п Вид, форма, сорт 

Max. 
возраст, 
лет* 

Max. 
высота, 
см 

Год начала 
интродукции 

Число 
экземпляров, 

шт. 

Жизненность, 
баллы 

21. E. nana Bieb. Ок. 15 16 1991 2 2 
22. Ilex crenata «Confecxa» 6 32 2004 2 2 
23. Fatsia japonica (Thunb.) Decne et Planch 4 10 2004 1 2 
24. Aucuba japonica Thunb. «Variegata» 12 43 1997 1 3 
25. Salvia оffiсіnаlis L. 10 82 1994 2 2 
26. S. оffiсіnаlis «Variegata» 5 46 2002 1 2 
27. Lavandula angustifolia Mill. 5 50 2002 24 1 
28. Hebe punguifolia (Hook. fil.) Ckn. et Allan. 4 28 2004 1 2 
29. Vinca major L. «Variegata» 4 18 2004 3 2 
30. V. major «Viridis» 4 17 2003 25 1 
31. V. minor L. 4 12 2003 более 100 1 
32. Ligustrum japonicum Thunb. 3 35 2004 1 2 
33. L. ovalifolium Hassk. 4 60 2004 3 1 

* Данные приведены на конец 2006 г. ** Применяется частичное укрытие на зиму 

Таким образом, коллекция вечнозеленых лиственных кустарников Запорожского городского 
детского ботанического сада богата в систематическом, эколого-географическом и морфологическом 
отношении. Она может с успехом использоваться для многостороннего изучения этих видов с целью 
обогащения видового состава растений в озеленении юго-востока Украины, а также в учебном 
процессе. 
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РОЗЫ В ЗАПОРОЖСКОМ ГОРОДСКОМ ДЕТСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ 

Т. А. Шалимова 
Запорожский городской детский ботанический сад 

 
Розы – наиболее популярная культура среди красивоцветущих растений, так как обладают 

высокой декоративностью цветка, листьев, куста, богатством цветовой гаммы, обильным и 
продолжительным цветением. Так, по археологическим данным розы существуют на Земле 25 млн. 
лет, а в культуре известны около 5 тыс. лет [1]. Количество цветков в соцветии некоторых сортов 
колеблется от 3-х до 50-ти. А обильно цветущие кусты во время массового цветения несут до тысячи 
цветков [2]. 

Ни одно декоративное растение не имеет такого разнообразия сортов и форм, как розы. В 
настоящее время создано около 30 тыс. сортов роз, которые подразделяются на 30 садовых групп [1]. 

В ЗГДБС розы выращиваются с момента основания ботанического сада (1958г). Саженцы 
приобретались в Никитском ботаническом саду, Донецком ботаническом саду, дендропарке 
«Софиевка», дендропарке «Веселые боковеньки», Сочинском дендрарии, совхозе «Южные 
культуры» г. Адлера, а также у любителей.  

На 2000 год коллекция состояла из 26 сортов: «Eiffel Tower», «Gloria Dei», «Polarstern», 
«Folklore», «Landora», «Silvia», «Norita», «Cyclamen», «Arthur Bell», «Korallovji Surpris», «The queen 
Elizabeth», «Metelitsa», «New Dawn», «Krasnyj Majak», «Wartburg», «Baby Carnaval», «Rouletii» и 
другие (таблица). 

На 2006 год коллекция насчитывает 115 сортов отечественной и зарубежной селекции из 
различных садовых групп: 47 чайногибридных, 3 плетистых, 20 флорибунда, 3 грандифлора, 12 
полуплетистых, 9 плетистых крупноцветковых, 1 Кордеса, 6 полиантовых, 9 миниатюрных, 5 
почвопокровных. Все сорта представлены на экспозиционных участках общей площадью 740 м.кв. и 
в теплице площадью 85 м.кв.  
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Таблица – Коллекция роз Запорожского детского ботанического сада 
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Чайногибридные – Hybr. Tea  62 Rotilia 2000 10 2006 
1 Angelique 1980 2 2002  63 Ruby    
2 Anna  9 2004  64 Scheewittchen 1958 11 2004 
3 Ballet 1958 4 2005  65 Shocking Blue 1975 7 2005 
4 Berolina 1986 4 2005  66 Wettra  7 2006 
5 Big Purple 1986 7 2005  67 Марко Вовчок  6 2003 
6 Black Baccara  7 2005  Грандифлора – Grandiflora 
7 Carina 1987    68 Korallovji Surpris 1966 3 1993 
8 Charles de Gaulle 1974 7 2006  69 The Queen Elizabeth 1954 3 1993 
9 Chicago Pease 1962 8 2005  70 White Queen Elizabeth 1965   

10 Christophe Colomb  7 2006  Полуплетитсые – Shryb 
11 Chrysler Imperial 1952 2 2003  71 Belosnezhka 1959 5 2004 
12 Claudia  7 2004  72 Eden Rose 1985 10 2006 
13 Dame de colur 1926 6 2003  73 Graham Thomas 1983 7 2005 
14 Diamond Jubilee 1947 7 2005  74 Grand Hotel 1972 7 2005 
15 Eiffel Tower 1963 1 1997  75 Kordes Brillant 1983 3 2004 
16 Flamingo 1979    76 Leipzig  7 2005 
17 Folklore 1977 3 1993  77 Metelitsa 1974 3 1998 
18 Fred Howard 1952 5 2004  78 Red Eden Rose 2002 10 2006 
19 Gloria Dei 1945 1 1997  79 Rosarium Uetersen 1977 5 2005 
20 Honore de Balzac 1994 7 2006  80 Rosenstadt Fresing 2003 10 2006 
21 Imaginaition  7 2006  81 Sutters Golg  4 2005 
22 Interflora 1968    82 Westerland 1969 4 2002 
23 Johann Strauss 1994 7 2006   Кордеса – Kordesii    
24 Jonn Lang  4 2005  83 Sympathie 1964 7 2006 
25 Justige  7 2005  Плетистые крупноцветковые – Climber 
26 Kardinal 1967 1 1997  84 Casino 1963 7 2005 
27 Konfetti  4 2002  85 Devichyi Grezy 1961 3 2004 
28 Konrad Henkel 1983 3 1993  86 Flammentanz 1955 9 2004 
29 Landora 1970 1 1997  87 Gloria Dei Cl 1959 3 2004 
30 Madame Delbard     88 Handel 1965 4 2003 
31 Mainzer Fastnacht 1964 4 2005  89 Krasnyj Majak 1959   
32 Memoire 1992 7 2005  90 New Dawn 1930   
33 Norita 1966 1 1997  91 Oranzhevoe Solnyshko 1959 3 2004 
34 Paradise 1978    92 Scheewittshen Cl 1968 4 2005 
35 Pareo  7 2005  Плетистые – Rambler 
36 Pascali 1963    93 Alberic Barbier 1900 3 2004 
37 Peer Gynt 1968 4 2005  94 Veilshenblau 1909   
38 Peter Frankenfeld 1966 7 2006  95 Wartburg 1910 3 1993 
39 Polarstern 1982 1 1997  Миниатюрные – Miniature 
40 Pretty Girl  7 2005  96 Baby Carnaval 1956 3 1998 
41 Pretty woman  7 2004  97 Coralin 1955 3 1998 
42 Red Star 1918 9 2004  98 Fresh Pink 1964 9 2004 
43 Rossini  7 2004  99 Little buckaroo 1956   
44 Silvia 1978 3 1993  100 Maidi 1984 7 1998 
45 Tatjana 1970 2 2005  101 Perle de Alcanada 1944 4 2005 
46 Tineke  4 2002  102 Polka Dot 1956 9 2004 
47 Versilia  2 2003  103 Rouletii 1920 3 1998 

Флорибунда – Floribunda  104 Top Hit 1996 4 2005 
48 Arthur Bell 1965     Полиантовые – Polyantha    
49 Astrid Lindgren 1990 4 2005  105 Border King 1952 9 2004 
50 Concerto 1994 7 2006  106 Eulalia Berridge  9 2004 
51 Crystal Palace 1996 4 2005  107 Katherine Zeimet 1901 6 2003 
52 Cyclamen 1959 9 1999  108 Orange triumph 1937 3 1998 

53 Fredensborg 1996 4 2006  109 Rote Teschendorffs 
Jubilaumsrose  9 2004 

54 Gebrüder Grimm 2002 10 2006  110 The Fairy 1932 3 2000 
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55 Goldmarie 1958 7 2006  Почвопокровные – Bodendecker 
56 Imagination 1998 7 2006  111 Bonica 1984 4 2005 
57 Jubile du Prince de Monaco  7 2006  112 Ferdy 1984 7 2006 
58 Kalmar 1999 4 2005  113 Patte de Velours  7 2006 
59 Lions-Rose 2002 10 2006  114 Swany 1977 3 2004 
60 Oranges and Lemons 1993 7 2006  115 Weisse Immensee 1984 3 2000 
61 Plamja Vostoka 1955 3 2004       

Примечание: 1. г. Запорожье, тепличный комплекс ЗАО ЗАЗ «ДЕО», 2. г. Запорожье, частный питомник, 3. г. Ялта, НБС, 4. 
Польша, частный питомник, 5. Приморское отделение НБС, 6. Кировоградская область, дендропарк «Веселые боковеньки», 
7. Джанкойский район, карантинный питомник НБС, 8. Донецкий ботанический сад, 9. г. Умань, дендропарк «Софиевка», 
10. Германия, питомник «W. Kordes’sonne», 11. г. Феодосия частный питомник. 

За 2005-2006 года появились 20 сортов-новинок французской, датской, немецкой селекции 
(1990-2003гг.): «Christophe Colomb», «Johann Strauss» , «Crystal Palace» , «Fredensborg» , «Oranges and 
Lemons» , «Lions-rose» , «Jubile du Prince de Monaco», «Gebruder Grimm» , «Astrid Lindgren» , 
«Rosenstedt Fresing» , «Top Hit» , «Memoire» , «Wettra», «Patte de Veloures», «Imagination» , «Kalmar» , 
«Rotilia». 

Такие сорта как «Concerto», «Graham Thomas» ,»Eden Rose», «Red Eden Rose» выделяют в 
новую группу английских роз, ставших очень популярными благодаря красивой форме цветка и 
куста [3]. 

Остаются популярными такие сорта, как: «Gloria Dei», «The Queen Elizabeth», «Iceberg», 
«Polarstern» получившие звание «Любимая роза мира» и ставшие вехами в селекции роз. 

Необычны так называемые «голубые розы», представленные в коллекции сортами «Paradise», 
«Mainzer Fastnacht», «Shocking Blue», «Charles de Gaulle», «Veilchenblau» Они составляют 4 % от всей 
коллекции.  

Анализ коллекции по цветовой гамме показал, что больше всего сортов с различными 
оттенками красного цвета – 19 %, с оттенками розового – 18 %, белых и двухцветных по 13 %, 
желтых – 10 %, оранжевых – 5 %, черно-красных – 3 %. Сортов с различными другими оттенками – 
11 %. 

Таким образом, за период 2000-2006гг. коллекция роз увеличилась в 4,5 раза. Проведена работа 
по систематизации коллекции, которая представляет интерес для дальнейшей интродукции и 
сортоизучения, и создания перспективного сортимента роз для степной зоны юга Украины. 
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УДК: 631.532./.535 
РОЗМНОЖЕННЯ КАРАГАНИ ДЕРЕВОВИДНОЇ (CARAGANA ARBORESCENS LAM.) 

ЗЕЛЕНИМ ЖИВЦЮВАННЯМ 
С. М. Шевченко 

Хмельницький національний університет 
 
Зелене живцювання – один із способів вегетативного розмноження рослин. Важлива 

особливість цього способу розмноження полягає в тому, що за допомогою функцій листка 
забезпечується регенерація кореневої системи на окремих від материнської особини частинах стебла. 
Якщо для деяких форм рослин – це єдиний спосіб розмноження, то іншим він дозволяє зберегти 
індивідуальні особливості особин. Використання способу розмноження зеленими живцями дозволяє 
скоротити терміни отримання повноцінного посадкового матеріалу, дозволяє при невеликих витратах 
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початкового матеріалу одержати велику кількість вкорінених живців, механізувати частину робіт. 
Зелене живцювання проводять в умовах закритого ґрунту, що ставить вирощування посадкового 
матеріалу в меншу залежність від кліматичних умов [1, 4]. 

Відкриття стимуляторів росту сприяло розробці сучасної технології зеленого живцювання. 
Багаточисленними дослідженнями встановлено позитивний вплив β-індолін-3-уксусної кислоти (ІУК) 
або гетероауксин; β- індолін-3-мясляної кислоти (ІМК); γ-нафтилуксусної кислоти (НУК) та їх 
аналогів на вкорінення зелених живців різних сортів аґрусу, яблуні, вишні, сливи, обліпихи та деяких 
видів жимолості [4]. Результати дослідів по розмноженню калини Карльса і сибірки алтайської 
зеленим живцюванням з використанням таких стимуляторів росту як ростова пудра, цукор і мед дали 
позитивні результати [1]. 

Зеленому живцюванню карагани деревовидної (Caragana arborescens Lam.) й до сьогодні 
приділено вкрай мало уваги. Більшість авторів лише вказують про можливість вегетативного 
розмноження карагани деревовидної [2, 3]. Між іншим, карагану деревовидну використовують як 
підлісок в різних захисних насадженнях: полезахисних лісових смугах, насадженнях на схилах балок 
і ярів, для закріплення пісків, в придорожніх захисних смугах тощо. Її рекомендують вводити як 
підлісок у звичайні насадження лісоексплуатаційного призначення, в молоді бори та діброви. 
Відрізняється високою декоративністю, швидким ростом, цінна своїми фітомеліоративними та 
господарськими властивостями (лікувальними, медоносними, харчовими тощо). Культури карагани 
деревовидної менш вимогливі до умов зовнішнього середовища, ніж деякі інші чагарникові породи, а 
тому більш стійкі та витриваліші [6]. 

Саме тому, нами були проведені дослідження з вкорінення живців карагани деревовидної 
залежно від терміну їх заготівлі та обробки стимуляторами росту. В якості субстрату для вкорінення 
зелених живців використовували суміш піску з торфом в співвідношенні 2:1 [5]. Практикувалась така 
вологість, при якій субстрат при стисканні в долонях залишав вологій слід, але витиснути з нього 
воду не вдавалося. Температуру повітря на стадії вкорінення живців підтримували в межах 18–24ºC. 
Для дослідів відбирали живці з бокових пагонів материнського куща, що відрізнялися за ступенем їх 
здерев’яніння (переважно з нижньої та середньої частини пагона). Їх зрізували у другій декаді червня, 
липня, серпня та вересня і висаджували в субстрат. Вкорінення живців проводили у закритому ґрунті. 
Для ефективного ризогенезу необхідним було дотримання певної температури і вологості повітря та 
субстрату. Необхідно відмітити, що успіх описаних вище робіт багато в чому залежав від 
правильного відбору живців. Найкращим варіантом було використання однорічної порослі. У 
випадку її відсутності в рік відбору зелених живців, на початку березня, садили «на пень» кущі 
карагани деревовидної на висоті 8–10 см від кореневої шийки. З обрізаних пеньків виростали пагони 
поновлення. Живці відбирали з утворених порослевих пагонів, а саме з тих, які є частково 
здерев’янілими, але ще без сформованих сплячих бруньок. Верхній зріз живця над листками робили 
прямими, а нижній під листками – косим. Довжина живців – 7–11 см. Для зменшення випаровування 
вологи листкові пластини вкорочували на половину, а нижні листки взагалі зрізали. Тривалість часу 
від садіння до укорінення живців становила 16–25 днів. При укоріненні рослини ставали менш 
вибагливими і поступово пристосовувалися до умов зовнішнього середовища. Через 2 місяці їх 
можна було тримати вже відкритими. До осені деякі живці давали приріст і не потребували 
особливого догляду. Укорінені живці можуть перезимовувати і без вкриття. До осені другого року у 
живців розвивалась розгалужена мичкувата коренева система, висота рослин досягала 35–60 см. За 
своїм розвитком вони мало в чому поступалися дворічним сіянцям. 

Для біохімічної стимуляції ризогенезу застосовували стимулятори росту – гетероауксин (β-
індолін-3-уксусна кислота) та корневін (4-[індол-3-іл]-масляна кислота). Живці обробляли 
стимуляторами безпосередньо перед висаджуванням в субстрат. При цьому живці, зібрані в пучки, 
занурювали в розчини стимуляторів росту приблизно на 2,5–3,0 см на 16–24 години. Цю процедуру 
здійснювали при кімнатній температурі у затемненому місці. Контролем у кожному варіанті служили 
такі живці, які витримувалися перед посадкою у воді протягом такого ж часу. Живці висаджували у 
вегетаційні ящики. Живцювання проводили в середині червня, липня, серпня та вересня. Одразу ж 
після вкорінення живців (через 1,5–2 місяці) при необхідності застосовували підживлення рослин 
мінеральними речовинами, щоб забезпечити їх кращій ріст при пересадці в шкілку. 

Результати вкорінення зелених живців карагани деревовидної показали, що при застосуванні 
нами стимуляторів росту збільшувався вихід вкорінених зелених живців в порівнянні з контролем. У 
всіх живців, оброблених стимуляторами росту, спостерігався більш могутній розвиток кореневої 
системи, більша кількість коріння в порівнянні з контролем, розгалуження коренів другого порядку, а 
також пробудження прикореневих і бокових бруньок. 
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Використання в ролі стимуляторів росту гетероауксину та корневіну в значній мірі 
активізували утворення та ріст коріння. Крім того, при обробці живців даними розчинами 
зменшувався відсоток загнивання тканин рослин. Можна передбачити, що гетероауксин та корневін 
підсилюють поглинання корінням живців елементів мінерального живлення. 

Як показали наші дослідження, відсоток вкорінення оброблених стимуляторами росту живців 
змінювався в залежності від терміну живцювання. При живцюванні у вересні відсоток вкорінення 
найбільш високий у всіх живців. В порівнянні з живцюванням у червні відсоток вкорінення 
контрольних живців зростав з 39 до 68 %, тоді як відсоток вкорінення живців, оброблених водним 
розчином корневіну – з 56 до 81 %. Даний показник при використанні гетероауксину найбільш 
високий – з 71 до 89 %. 

Одночасно з більш пізнім терміном живцювання збільшувались параметри коріння одного 
живця та їх кількість. При застосуванні гетероауксину з концентрацією 10 мг/л для обробки живців у 
червні кількість утвореного коріння на одному живці в середньому становила 15 шт, маса коріння 
1,32±0,06 г, а загальна довжина коріння – 189±4,7 см. При живцюванні у вересні дані показники 
становили відповідно – кількість коріння 31 шт, маса коріння 2,45±0,07 г, а загальна довжина коріння 
– 235±3,6 см. При застосуванні корневіну з концентрацією 1000 мг/л для обробки живців у червні 
кількість утвореного коріння на одному живці в середньому складала 21 шт, маса коріння 2,11±0,05 г, 
а загальна довжина коріння – 197±5,1 см. При живцюванні у вересні дані показники становлять 
відповідно – кількість коріння 27 шт, маса коріння 2,60±0,08 г, а загальна довжина коріння – 260±5,5 
см. Як показали наші дослідження параметри коріння одного живця при обробці корневіном дещо 
вищі ніж при обробці гетероауксином, особливо на ранніх термінах живцювання. 

При живцюванні в липні дані показники мали проміжні значення. З наведених даних видно, що 
найбільш сприятливим терміном зеленого живцювання карагани деревовидної є період з середини 
серпня до середини вересня місяця. 

Встановлено, що при збільшенні часу обробки живців стимуляторами з 24 годин до 48 і більше 
спостерігається посилення дії препарату. Зростав і загальний вихід вкорінених живців. Таким чином, 
при недостатній кількості препарату можна значно збільшити вихід вкорінених живців за рахунок 
більш протяжної обробки. 

Результати наших досліджень дозволяють рекомендувати для використання в лісових 
розсадниках при масовому розмноженні посадкового матеріалу карагани деревовидної гетероауксин 
в концентрації 0,01 г/л при обробці протягом 24 годин. Вказаний препарат збільшує вихід вкорінених 
живців, масу і довжину їх коріння. 

Оскільки при осінній пересадці частина посадкового матеріалу гине, рекомендується залишати 
живці до наступної весни в теплицях, адже через порушення кореневої системи при викопуванні і 
зміні середовища при посадці розвиток живців послаблюється, затримується підготовка їх до зими. 
Весною вкорінені живці пересаджують в шкілку на дорощування. 
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УДК 582.35; 502.72 (477.64) 
РІЗНОМАНІТТЯ ТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ВІДДІЛУ POLYPODIOPSIDA 

(ПАПОРОТЕПОДІБНІ) НА ОСТРОВІ ХОРТИЦЯ І ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЯХ 
В. І. Шелегеда, М. О. Растворова  

Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді 
 
До числа давніх реліктових груп вищих рослин острова Хортиця відносяться Polypodiopsida 

(Папоротеподібні) – спороносні рослини, вегетативні органи яких представлені вайями і 
кореневищами. 
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У Запорізькій області за літературинми даними відділ Polypodiopsida представлений 7 видами. 
Це переважно багаторічні наземні трав’янисті рослини, які відносяться до порядку Вужачкових (1 
вид), Багатоніжкових (5 видів), та порядку Сальвінієвих (1 вид). Слід зазначити, що 2 види папоротей 
Запорізької області занесені до Червоної книги України, а інші 5 – до Регіональних червоних списків 
Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Херсонської областей, що є показником їх 
рідкості у степовій зоні України [1-5].  

На острові Хортиця за літературними даними зафіксовано 6 видів папоротей, серед яких 5 видів 
– Woodsia alpina (Boltn) S. F. Gray (вудсія альпійська), Polipodium vulgare (L.) (багатоніжка звичайна), 
Dryopteris filix-mas (L.) Schott (щитник чоловічий ), Athyrium filix-femina (L.) Roth (безщитник 
жіночий), Cystopteris fragilis (пухирник ламкий) – входять до байрачно-лісової та наскальне-
петрофітної флороценотичних груп; 1 вид – Salvinia natans (L.) All (сальвінія плаваюча) – до водної 
флороценотичної групи [2,3,5]. Однак інформація про розповсюдження і сучасний стан популяцій 
папоротей на о.Хортиця відсутня. 

У червні-жовтні 2006 року під час флористичних досліджень острова на базі польової 
екологічної експедиції ЗОЦТКУМ автори виявили місцезростання 5 видів папоротей, серед яких 
один із знайдених видів – Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. (аспленій північний) – вказаний для 
Хортиці вперше. Район досліджень включав північну, середню та південну частина острова Хортиці, 
острівці, що примикають до нього, а також скельні ділянки Старого Дніпра, навпроти острова 
Хортиця. В процесі дослідження автори використовували навички водного (байдарки) і гірського 
туризму. При виявленні популяції фіксувалася її площа, чисельність, щільність, фенофаза, загальний 
стан рослин, приуроченість до екотопу. 

Згідно з результатами досліджень найбільш насиченими рідкісними видами папоротей є 
скельні кам’янисті відслонення північного і західного узбережжя острова Хортиця (4 види), байраки 
(1) і озерні ландшафти південної частини острова (1 вид). 

В інших біотопах (справжній, псамофітний, чагарниковий, петрофітний і лучний степ, 
заплавний і штучний ліси, суходільні і заплавні луки, болота тощо) папороті не знайдені (табл. 1). 

Таблиця 1 – Розповсюдження папоротей в різних біотопах острова Хортиця 

№ 
п/п Назва виду Рівень 

рідкості виду 

Наскельне-
петрофітні 
комплекси 

Байрачний ліс 
Озерні 

ландшафти 
заплави 

1. Polipodium vulgare РЧС + - - 
2. Asplenium septentrionale РЧС + - - 
3. Cystopteris fragilis РЧС + + - 
4. Dryopteris filix-mas РЧС + - - 
5. Salvinia natans ЧКУ - - + 

Примітка: РЧС – Регіональний червоний список; ЧКУ – Червона книга України 

Популяція Polipodium vulgare (L.) (багатоніжка звичайна) має розірваний арел площею біля 1,5 
га і простягнулася від балки Чавунової (Січові ворота) приблизно до балки Наумової, в окремих 
місцях маючи значні скупчення (до 50 і більше особин), а в інших – поодинокі особини. Характерне 
місцезростання – верхні або середні частини скель крутизною 70-90 градусів досить високо від води 
(до 10 і більше метрів), в ущелинах, які мають північну експозицію. На скельних ділянках берегової 
смуги Старого Дніпра між б.Наумовою і б.Корнейчихою ценопопуляції виду не виявлені.  

Популяція Cystopteris fragilis (L.) (пухирник ламкий) має також розірваний ареал площею біля 2 
га і простягнулася від балки Савутиної вздовж скельних ділянок берегової смуги Хортиці до балки 
Генералки, в окремих місцях маючи значні скупчення (до 30-40 особин), а в інших – поодинокі 
особини. На скельних ділянках берегової смуги Старого Дніпра між б.Генералкою і б.Корнейчихою 
популяції виду не виявлені.  

Популяція Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. (аспленій північний) на о.Хортиця має 
розірваний ареал і представлена трьома локальними малочисленними ценопопуляціями у балці 
Совутиній, Чавуновій (Січові ворота) та в районі стели «Загибель Святослава» неподалік музею 
запорізького козацтва в розщелинах скель східної експозиції і крутизною 70-90 градусів. На скельних 
ділянках берегової смуги Старого Дніпра від стели «Загибель Святослава» до б.Корнейчихою 
популяції виду не виявлені.  

Невеличкі ценопопляції трьох названих видів були знайдені також на крутих скелях правого 
берега Старого Дніпра на ділянці між другим мостом Преображенського і піщаним кар’єром в 
ущелинах, які також мають північну експозицію. Тут же нами знайдена ценопопляція Dryopteris filix-
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mas (L.) Schott (щитник чоловічий), представлена всього однією особиною. Таким чином, типовими 
місцезростаннями виявлених видів є скельні ущелини північної експозиції крутизною до 90 градусів, 
розташовані на висоті 10 і більше метрів над рівнем Дніпра.  

Вид Salvinia natans (L.) All (сальвінія плаваюча) зафіксований фактично в усіх затоках 
заплавної частини острова Хортиця, де займає площу біля 50 га і має чисельність більше 10 тисяч 
особин, створюючі значні скупчення. 

Таким чином, з 5 видів папоротей, знайдених нами під час досліджень, 4 види (Polipodium 
vulgare, Cystopteris fragilis, Asplenium septentrionale, Salvinia natans) мають більш менш задовільний 
стан популяцій і додаткових заходів охорони не потребують. 

Один вид папоротей – Dryopteris filix-mas (L.) Schott – знайдений за межами острова Хортиця і 
має критичний стан популяції – представлений всього однією особиною. 

Три види папоротей: Woodsia alpina (Boltn) S. F. Gray (вудсія альпійська), Athyrium filix-femina 
(L.) Roth (безщитник жіночий) та Ophioglossum vulgatum (L.) (вужачка звичайна), які вказані для 
о.Хортиця у науковій літературі попередніх років, нами не знайдені. 
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УДК: 581. 55:581.9 
ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАПАСІВ ФІТОМАСИ ЧАГАРНИКОВИХ СТЕПІВ 

ПІВНІЧНОГО КРИВОРІЖЖЯ 
Ю. В. Ярощук, О. М. Сметана 

Криворізький ботанічний сад НАН України 
 
Рослинний покрив, як вузловий компонент екосистеми, не тільки відображає умови природного 

середовища, а й знаходиться з ним у складних взаємовідношеннях [5]. На думку В.М. Сукачова [8] 
кожна рослинна асоціація формує своє середовище, характер якого визначається умовами 
місцеположення, ступенем розвитку рослинного покриву та його структурою. В промислових 
регіонах, у зв’язку з антропогенними змінами рослинності, значний науковий інтерес становлять 
питання щодо оцінки ступеня трансформації рослинного покриву та збереження природних 
екосистем. Екологічні наслідки цих змін необхідно ретельно вивчати і проаналізувати для 
обґрунтування заходів, спрямованих на оптимізацію сучасної структури біогеоценотичного покриву 
[2]. 

До регіонів зі значним техногенним навантаженням відноситься Киворізько-Нікопольська 
залізо-марганцеворудна провінція. Її рельєф має значну розчленованість. Тут переважають яружно-
балкові та долинно-балкові типи місцевості. На відміну від ярів, в балках присутній рослинний 
покрив, часто – деревно-чагарниковий, що створює передумови для їх природного заліснення [1].  

В численних літературних джерелах зарості чагарників розглядаються як проміжна стадія зміни 
степових угруповань на лісові. Лісостепові та степові чагарникові угруповання часто називають 
збірною назвою – терняки, березняки, вишняки тощо [3]. Найбільш типовими видами чагарників, які 
утворюють зарості, є терен (Prunus stepposa L.,P. spinosa L.), карагана кущова (Caragana frutex (L.) C. 
Koch.), вишня кущова (Cerasus fruticosa (Pall.) G. Woron), мигдаль степовий (Amygdalus nana L.), 
таволги звіробоєлиста (Spiraea hupericifolia L.) та зубчаста (S. crenata L.) тощо.  

Значна частина робіт з вивчення чагарникових угруповань присвячена їх класифікації та 
структурному аналізу флористичного складу [2, 6]. Відомо, що найбільш точним віддзеркаленням 
функціональної ролі окремих видів та угруповань вцілому є чиста продукція [2]. 

Метою даної роботи було визначення чистої продукції чагарникових степів через біомасу. 
Дослідження проводились в підзоні північного степу (смуга різнотравно-типчаково-ковилових 

степів), на території балки Демуріна поблизу села Зав’ялівка та балки поблизу селища Удачне 
(Софіївський район Дніпропетровської області). За геоботанічним районуванням України ця 
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територія відноситься до Софіївсько-Марганецького району, який входить до складу Євразійської 
степової області [4]. 

При проведенні досліджень використовувались традиційні геоботанічні методи [7]. Визначення 
надземної частини фітомаси проводилось методом укісних квадратів розміром 1м2 з визначенням 
абсолютно сухої маси. Повторність десятикратна. Укоси зважувались та розбирались за видами. 
Біомаса відбиралась на ділянка без наявних пошкоджень рослинного покриву. Види подано згідно 
останніх номенклатурних розробок [9]. 

В північній підзоні чагарникові угруповання займають схилові екотопи, в неглибоких 
западинах, та понижені форми рельєфу з чорноземами звичайними еродованими, дерново-степовими 
суглинистими та скелетними каменистими ґрунтами на кристалічних породах та алювіально-лучними 
ґрунтами. Характерний розподіл біомаси рослинного покриву з участю чагарникових фітоценозів 
наведений в таблиці 1. 

Таблиця 1 - Показники біомаси провідних видів чагарникових фітоценозів (г/м2) 
Ділянка 

1 2 3 4 5 № Вид 
M ± m M ± m M ± m M ± m M ± m 

1 Cerasus fruticosa 133,06 15,85 - – - - - - - - 
2 Spirea crenata – – 82,98 12,68 - - - - - - 
3 Chamaecytisus ruthenicus - - - - 50,00 9,15 130,60 11,31 - - 
4 Prunus stepposa - - - - - - 188,57 20,20 - - 
5 Festuca valesiaca 52,05 8,44 53,28 9,24 26,75 4,37 – – 115,11 21,45 
6 Elytrigia repens - - - - 26,70 6,08 74,71 6,82 55,00 21,93 
7 Galatella villosa - - - - 56,50 10,83 47,50 1,89 40,25 13,05 
8 Euphorbia stepposa - - - - 34,29 11,35 76,33 9,98 127,50 43,92 
9 Centaurea diffusa - - - - 28,33 9,57 41,83 2,30 - - 
10 Salvia nemorosa - - - - - - 40,00 1,98 - - 
11 Phlomis tuberosa - - - - - - - - 97,00 39,11 
12 Stipa capillata - - - - - - - - 88,00 53,89 
13 Plantago lanceolata - - - - - - - - 84,33 63,18 
14 Centaurea orientalis - - - - - - - - 22,00 5,00 
15 Convolvulus arvense - - - - - - - - 26,25 13,72 
16 Coronilla varia - - - - - - - - 17,00 6,11 
17 Seseli campestre - - - - - - - - 4,25 0,63 
18 Potentilla arenaria - - - - - - 19,83 3,28 - - 
19 Lathyrus tuberosus - - - - - - - - 19,00 3.14 
20 Stachis transsilvanica 14,48 3,07 - - - - - - - - 
21 Medicago romanica 13,24 3,78 - - - - - - 9,40 1,78 
22 Artemisia austriaca 12,00 2,07 - - - - - -   
23 Poa angustifolia - - - - 12,00 2,61 - - - - 
24 Euphorbia virgultosa - - - - - - - - 11,00 1,82 
25 Achillea pannonica - - - - - - - - 7,33 1,45 
26 Chondrilla juncea 5,63 0,93 – – - - - - - - 
27 Sedum ruprechtii 3,95 0,57 7,15 1,87 - - - - - - 
28 Galium rutenicum 3,75 0,52 – – - - - - - - 
29 Eringium campestri 3,05 0,69 – – - - - - - - 
30 Мортмаса - - 75,86 12,72 - - - - - - 
31 Загальна маса 241,21 - 219,27 – 234,57 - 619,37 - 723,42 - 

Примітка: Ділянки чагарникового степу: 1 – з домінуванням Cerasus fruticosa, 2 – з домінуванням Spirea crenata, 3 – з 
домінуванням Chamaecytisus ruthenicus, 4 – з  домінуванням Chamaecytisus ruthenicus та Prunus stepposa, 5 – різнотрав’я, М – 
середнє арифметичне значення; m – середньоарифметична помилка 

В балці Демуріна досліджувались чагарникові фітоценози з домінуванням (за проективним 
покриттям) Cerasus fruticosa та Spirea crenata (ділянки 1 і 2). Основна маса припадає на домінанти та 
субдомінанти – Cerasus fruticosa, Spirea crenata та Festuca valesiaca Gaud.. На першій ділянці їх 
частка складає 64,3 % від загальної біомаси (241,21 г/м2), на другій – 62,14 % (219,27г/м2). Вагомою є 
також частка мортмаси, яка значною мірою визначає не лише стійкість та буферність степових 
систем, а й перебіг процесів грунтоутворення. На кам’янистих породах чагарники знаходять для себе 
достатню кількість вологи, що розподіляється у ґрунтовому дрібноземі в тріщинах [1], але біомасові 
показники на цих ділянках низькі через незначний вміст гумусованих аргелітової та пілітової фракцій 
грунту.  
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В чагарникових степах з участю Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Wolosczc.) Klaskova та 
Prunus stepposa (діл 4) також основна маса припадає на долю домінанту та субдомінантів. Частка 
біомаси чагарникових видів становить близько 52 % від загальної маси.  

Певна відмінність в домінуванні за проективним покриттям та біомасою виявилась на ділянці з 
Chamaecytisus ruthenicus (діл 3). Він хоч і має більше проективне покриття, але за біомасовими 
показниками дещо поступається Galatella villosa (L.) Rchb.f.). Частка її біомаси складає 45,4 % від 
загальної маси (234,57 г/м2). Друге місце по біомасовим показникам в даних фітоценозах займають 
рослини родини злакових (Festuca valesiaca, Elytrigia repens (L.)Nevski, Poa angustifolia L.) – 26,8 %. 

Для фітоценозів різнотравно-типчаково-ковилового степу характерні максимальні показники 
надземної фітомаси (діл 5), кількість видів в них також найбільша. При переході до чагарникового 
степу з домінуванням Chamaecytisus ruthenicus та Prunus stepposa ці показники зменшуються. Це 
відбувається за рахунок зменшення видів та спрощення структури. При збільшенні проективного 
покриття чагарникового ярусу густота травостою дещо зменшується і при переході до чагарникових 
заростей часто не переважає 10 %. 

Для чагарникових степів північного Криворіжжя найбільшу частку фітомаси мають види 
чагарникового ярусу, які частіше всього є домінантами також і за проективним покриттям. На 
кам’янистих субстратах показники біомаси чагарникових фітоценозів найнижчі і тісно пов’язані з 
розвитком ґрунтів. Значною в чагарникових фітоценозах є біомаса рослин родини злакових. 
Показники біомаси дещо збільшуються при зменшенні проективного покриття чагарникового ярусу 
та переході до угруповань різнотрав’я. 
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УДК: 595.785 
ФАУНА РІЗНОВУСИХ ЛУСКОКРИЛИХ (HETEROCERA, LEPIDOPTERA) 
БУКОВИХ ПРАЛІСІВ УГОЛЬСЬКО-ШИРОКОЛУЖАНСЬКОГО МАСИВУ 

КАРПАТСЬКОГО БІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКА 
Р. М. Бідичак, А. Г. Сіренко  

Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника 
 
Угольсько-Широколужанський масив Карпатського біосферного заповідника (КБЗ) займає 

площу в 15974 гектари з яких 8500 гектари становить найбільший в Європі суцільний буковий праліс. 
Заповідний масив розташований на південному і східному схилах гори Менчул (1501 м. над р. м.), а 
також на південних схилах хребта Красна (від 400 до 1400 м. над р. м.). Лісова рослинність 
Угольсько-Широколужанського масиву представлена 28 типами лісу. Найпоширенішими є свіжі і 
вологі чисті субучини і бучини. Понад 70  % площі займають зубницеві і маренкові бучини (Fagetum 
dentariosum, Fagetum asperulosum) [1, 4]. Вивчення біорізноманітності різновусих лускокрилих на цих 
територіях досі непроводилось. 

В основу даної статті лягли матеріали зібрані авторами в кількох експедиціях до Угольсько-
Широколужанського масиву КБЗ у травні, серпні та жовтні 2006 року. Дослідження проводились на 
висоті 410 м. над р. м. на узліссі букового пралісу неподалік с. Мала Уголька, а також на г. Чертіж 
(висота 1092 м. над р. м.) де проходить верхня межа пралісу. Збір комах здійснювався за допомогою 
світлової пастки і методом ручного збору. 

В результаті проведених досліджень було виявлено 170 видів підряду Heterocera, які 
відносяться до 11 родин: Noctuidae, Geometridae, Notodontidae, Drepanidae, Arctiidae, Lasiocanpidae, 
Sphingidae, Limantriidae, Limacodidae, Pyralidae, Saturniidae.  

Найчисельнішою за кількістю видів у букових пралісах виявилась родина Noctuidae – 69 видів, 
що належать до 13 підродин: Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758), Hypena rostralis (Linnaeus, 1758)*, 
Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758), Nola confusalis (Herrich-Schiffer, [1851]), Pseudoips prasinanus 
(Linnaeus, 1758), Colocasia coryli (Linnaeus, 1758), Moma alpium (Osbeck, 1778)*, Acronicta alni 
(Linnaeus, 1767)*, Acronicta leporina (Linnaeus, 1758)*, Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758), Craniophora 
ligustri (Denis & Schiffermüller, 1775), Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850), Autographa gamma 
(Linnaeus, 1758), Abrostola asclepiadis (Denis & Schiffermüller, 1775)*, Abrostola tripartita (Hufnagel, 
1766), Abrostola triplasia (Linnaeus, 1758)*, Protodeltote pyrarga (Hufnagel, 1766), Pseudeustrotia 
candidula Denis & Schiffermüller, 1775, Cucullia lucifuga (Denis & Schiffermüller, 1775), Cucullia 
umbratica (Linnaeus, 1758)*, Panemeria tenebrata (Scopoli, 1763)*, Amphipyra perflua (Fabricius, 1787)*, 
Lacanobia w-latinum (Hufnagel, 1766), Lacanobia thalassina (Hufnagel, 1776), Lacanobia oleracea 
(Linnaeus, 1758), Lacanobia contigua (Denis & Schiffermüller, 1775), Melanchra persicariae (Linnaeus, 
1761), Hada plebeja (Linnaeus, 1761), Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758), Sideridis rivularis (Fabricius, 
1775), Mythimna albipuncta Denis & Schiffermüller, 1775, Mythimna pallens (Linnaeus, 1758), Leucania 
comma (Linnaeus, 1761), Orthosia incerta (Hufnagel, 1766)*, Orthosia gracilis (Denis & Schiffermüller, 
1775)*, Orthosia opima (Hübner, [1809])*, Orthosia cerasi (Fabricius, 1775)*, Orthosia cruda (Denis & 
Schiffermüller, 1775), Orthosia gothica (Linnaeus, 1758), Egira conspicillaris (Linnaeus, 1758)*, Tiliacea 
aurago (Denis & Schiffermüller, 1775)*, Agrochola humilis (Denis & Schiffermüller, 1775)*, Agrochola 
litura (Linnaeus, 1761)*, Agrochola helvola (Linnaeus, 1758)*, Agrochola lota (Clerck, 1759)*, Conistra 
vaccinii (Linnaeus, 1761), Conistra rubiginea (Denis & Schiffermüller, 1775)*, Lithophane socia (Hufnagel, 
1766), Lithophane ornitopus (Hufnagel, 1766), Lithophane consocia (Borkhausen, 1792), Xylena exsoleta 
(Linnaeus, 1758)*, Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766), Dichonia aprilina (Linnaeus, 1758), Apamea 
scolopacina (Esper, 1788)*, Ammoconia caecimacula (Denis & Schiffermüller, 1775)*, Hoplodrina 
ambigua (Denis & Schiffermüller, 1775), Rusina ferruginea (Esper, 1785), Trachea atriplicis (Linnaeus, 
1758), Euplexia lucipara (Linnaeus, 1758), Chloantha hyperici (Denis & Schiffermüller, 1775)*, 
Callopistria juventina (Stoll, [1782]), Actinotia polyodon (Clerck, 1759), Allophyes oxyacanthae (Linnaeus, 
1758)*, Axylia putris (Linnaeus, 1761), Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761), Diarsia brunnea (Denis & 
Schiffermüller, 1775), Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758), Cerastis rubricosa (Denis & Schiffermüller, 1775), 
Agrotis cinerea (Denis & Schiffermüller, 1775). 

Серед них 8 видів є новими для фауни Українських Карпат, це зокрема такі види: Abrostola 
asclepiadis (Denis & Schiffermüller, 1775), Tiliacea aurago (Denis & Schiffermüller, 1775), Agrochola 
humilis (Denis & Schiffermüller, 1775), Agrochola litura (Linnaeus, 1761), Agrochola helvola (Linnaeus, 
1758), Agrochola lota (Clerck, 1759), Ammoconia caecimacula (Denis & Schiffermüller, 1775), Chloantha 
hyperici (Denis & Schiffermüller, 1775). Дуже цікавим є знахідка Agrochola humilis (Denis & 
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Schiffermüller, 1775) в Карпатах, адже це середземноморський вид, який на території України раніше 
був відомий лише з Криму [2]. Ще 25 видів родини вперше знайдені на території Закарпатської 
області (в переліку видів позначені *). 

Другою за чисельністю є родина Geometridae – 53 види, які відносяться до 4 підродин: 
Chlorissa viridata (Linnaeus, 1758), Cyclophora annulata (Schulze, 1775), Cyclophora albipunctata 
(Hufnagel, 1767), Cyclophora punctaria (Linnaeus, 1758), Cyclophora linearia (Hübner, 1799), Timandra 
comae Schmidt, 1931, Idaea biselata (Hufnagel, 1767), Scopula ornata (Scopoli, 1763), Lampropteryx 
suffumata (Denis & Schiffermüller, 1775), Xanthorhoe biriviata (Borkhausen, 1794), Xanthorhoe ferrugata 
(Clerck, 1759), Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758), Xanthorhoe quadrifasciata (Clerck, 1759), Epirrhoe 
tristata (Linnaeus, 1758), Epirrhoe alternata (Müller, 1764), Chloroclysta siterata (Hufnagel, 1767), Thera 
variata (Denis & Schiffermüller, 1775), Anticlea derivata (Denis & Schiffermüller, 1775), Plemyria 
rubiginata (Denis & Schiffermüller, 1775), Eupithecia centaureata (Denis & Schiffermüller, 1775), Epirrita 
christyi (Allen, 1906), Nothocasis sertata (Hübner, 1817), Hydriomena impluviata (Denis & Schiffermüller, 
1775), Perizoma alchemillatum (Linnaeus, 1758), Discoloxia blomeri (Curtis, 1832), Pterapherapteryx 
sexalata (Retzius, 1783), Abraxas sylvatus (Scopoli, 1763), Semiothisa liturata (Clerck, 1759), Semiothisa 
alternaria (Hübner, 1809), Itame brunneata (Thunberg, 1784), Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758), 
Ligdia adustata (Denis & Schiffermüller, 1775), Petrophora chlorosata (Scopoli, 1763), Ennomos 
autumnarius (Werneburg, 1859), Ennomos fuscantarius (Haworth, 1809), Selenia dentaria (Fabricius, 1775), 
Selenia tetralunaria (Hufnagel, 1767), Odontopera bidentata (Clerck, 1759), Plagodis pulveraria (Linnaeus, 
1758), Plagodis dolabraria (Linnaeus, 1767), Colotois pennaria (Linnaeus, 1761), Campaea margaritata 
(Linnaeus, 1767), Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 1758), Biston betularius (Linnaeus, 1758), 
Lomographa bimaculata (Fabricius, 1829), Lomographa temerata (Denis & Schiffermüller, 1775), Alcis 
repandatus (Linnaeus, 1758), Hypomecis roboraria (Denis & Schiffermüller, 1775), Hypomecis punctinalis 
(Scopoli, 1763), Ectropis crepuscularia (Denis & Schiffermüller, 1775), Cabera pusaria (Linnaeus, 1758), 
Epione repandaria (Hufnagel, 1767), Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758). 

Таким чином ці дві родини становлять 70 % всіх Heterocera виявлених нами на досліджуваних 
територіях (Рис. 1). На частку інших родин Heterocera припадає 30 % видів. Найчисельнішою серед 
них є родина Notodontidae, її частка становить 9 %, що відповідає 15 видам: Furcula furcula (Clerck, 
1759), Stauropus fagi (Linnaeus, 1758), Drymonia dodonaea (Denis & Schiffermüller, 1775), Notodonta 
torva (Hübner, 1803), Notodonta ziczac (Linnaeus, 1758), Pheosia gnoma (Fabricius, 1777), Pheosia 
tremula (Clerck, 1759), Pterostoma palpinum (Clerck, 1759), Ptilodon cucullina (Denis & Schiffermüller, 
1775), Ptilodon capucinus (Linnaeus, 1758), Phalera bucephala (Linnaeus, 1758), Spatalia argentina (Denis 
& Schiffermüller, 1775), Clostera curtula (Linnaeus, 1758), Clostera anachoreta (Denis & Schiffermüller, 
1775), Clostera pigra (Hufnagel, 1766).  

 
Рис. 1 – Біорізноманітність Heterocera Угольсько-Широколужанського масиву КБЗ. 

Показано відсоток виявлених видів різних родин підряду Heterocera. 

Чисельність всіх інших родин не перевищує 5 % від загальної кількості виявлених видів. 
Родина Drepanidae – 8 видів: Sabra harpagula (Esper, 1786), Falcaria lacertinaria (Linnaeus, 1758), 
Drepana cultraria (Fabricius, 1775), Drepana falcataria (Linnaeus, 1758), Drepana curvatula (Borkhausen, 
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1790), Thyatira batis (Linnaeus, 1758), Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1766), Ochropacha duplaris 
(Linnaeus, 1761). Родина Arctiidae – 6 видів: Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758), Phragmatobia 
fuliginosa (Linnaeus, 1758), Spilosoma menthastri (Esper, 1786), Miltochrista miniata (Forster, 1771), 
Eilema sororculum (Hufnagel, 1766), Lilhosia quadra (Linnaeus, 1758). Родина Limantriidae – 4 види: 
Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758), Arctornis l-nigrum (Müller, 1764), Lymantria monacha (Linnaeus, 
1758), Lymantria dispar (Linnaeus, 1758). Родина Lasiocanpidae – 3 види: Malacosoma neustria 
(Linnaeus, 1758), Odonestis pruni (Linnaeus, 1758), Poecilocampa populi (Linnaeus, 1758). Родина 
Saturniidae – 1 вид: Aglia tail (Linnaeus, 1758). Родина Sphingidae – 4 види: Deilephila elpenor 
(Linnaeus, 1758), Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758), Mimas tiliae (Linnaeus, 1758), Smerinthus 
ocellatus (Linnaeus, 1758). Родина Limacodidae – 1 вид: Apodia limacodes (Hufnagel, 1767). Родина 
Pyralidae – 6 видів: Syllepta ruralis (Scopoli, 1763), Pyrausta purpuralis (Linnaeus, 1758), Pyrausta 
nigratus (Scopoli, 1763), Paratalanta pandalis (Hübner, 1825), Diasemia reticularis (Linnaeus, 1761), 
Agrotera nemoralis (Scopoli, 1763).  
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УДК: 595. 727 : 591. 4/5 (477.64) 
ВПЛИВ АНТРОПОГЕННИХ ФАКТОРІВ НА МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ТА БІОРІЗНОМАНІТТЯ САРАНОВИХ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ 
В. Д. Бовт, Т. Ю. Гришукова 

Запорізький національний університет 
 
Саранові належать до групи комах, які здатні швидко та періодично розмножуватися через 

порівняно нетривалий проміжок часу і з’являтися у величезній кількості. 
Історія взаємин людини і саранових складна і різноманітна. Для людини це звичайно означало і 

означає в першу чергу пошук сукупності таких заходів, які б дозволили ефективно знижувати 
чисельність саранових у випадку можливої шкоди з їх боку. Звичайно, ці заходи мінялися протягом 
історичного розвитку. Багато в чому ці зміни були природними і визначалися розвитком відповідних 
технологій та зміною наукових представлень про саранових і їх ролі в екосистемах. 

Різкі зміни чисельності саранових відбуваються під впливом кліматичних факторів, так і під 
впливом інтенсивної діяльності людини. 

Ми досліджували екологічні особливості саранових у природному біотопі та біотопі який 
знаходиться під впливом антропогенного навантаження , шляхом визначення видового складу та 
морфометричних вимірів. 

Збір комах відбувався на о. Хортиця (м. Запоріжжя) в луговому біотопі. Видовий склад 
популяції саранових цього біотопу такий: Stauroderus scalaris, Chrysochraon dispar, Calliptamus 
italicus, Mesosthetus grossus, Chortippus appricarius. Проводилися вимірювання довжини тіла, площі 
стегон, кута між лобом та тім’ям – показників, що екологічно характеризують види в залежності від 
їх параметрів. Видовий склад та морфометричні показники саранових наведені у таблиці 1. 

Таблиця 1 – Видовий склад та морфометричні показники саранових в луговому біотопі 

Назва виду 

Площа 
стегон, 

XmX ± , 
мм2 

Довжина 
тіла, 

XmX ±  
мм 

Кут між 
лобом та 
тім’ям,° 

Колір тіла 
Домінантний 

вид, 
на 100 особин 

Суб-
домінтність, 
на 100 особин 

Stauroderus scalaris 8,2 ± 0,23 11,4 ± 0,16 тупий буро-коричневий  18 
Chrysochraon dispar 9,13 ± 0,31 13,3 ± 0,2 82 буро-зелений   
Calliptamus italicus 8,4 ± 0,24 13,5 ± 0,23 84 зелено-сірий 43  
Mesosthetus grossus 6,7 ± 0,41 9,0 ± 0,19 95 коричнево-бурий  21 
Chortippus appricarius 9,1 ± 0,86 14,1 ± 0,35 98 бурий   

Вихідні дані дозволяють при ретельному аналізі віднести саранових лугового біотопу до 
тампобіонтів.  
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Друга популяція, яка була досліджена існувала на ділянках біля мартенів та прокатних цехів 
заводу «Запоріжсталь» в Заводському районі. Видовий склад у цьому біотопі наведено у таблиці 2. 

Таблиця 2 – Морфометричні показники саранових в біотопі з антропогенним навантаженням 

Назва виду 

Площа 
стегон, 

XmX ± , 
мм2 

Довжина 
тіла, 

XmX ± , 
мм 

Кут між 
лобом та 
тім’ям, ° 

Колір тіла 
Домінантний 

вид, 
на 100 осіб 

Суб-
домінтність, 
на 100 осіб 

Calliptamus italicus 5,6 ± 0,54 8,3 ± 0,13 44 бурий 43  
Chrysochraon dispar 6,1 ± 0,62 8,5 ± 0,14 53 жовто-зелений  32 
Arcyptera microptera 7,1 ± 0,12 9,2 ± 0,17 69 темно-оливкова  25 

Нажаль, види Stauroderus scalaris, Mesosthetus grossus, Chortippus appricarius не були виявлені в 
біотопі з антропогенним навантаженням. Це свідчить про зменшення видового біорізноманіття і 
чисельність видів на 40  %. На дослідженій ділянці, яка знаходиться під антропогенним 
навантаженням, показники морфометрії дуже різко відрізняються від тих же показників саранових в 
луговому біотопі.  

Результати даних таблиць 1 та 2 свідчать про те, що антропогенне навантаження депресивно 
впливає на морфогенетичний розвиток комах, на їх чисельність і на морфометричні показники. 

td стегна Calliptamus italicus = 4,7 p<0,001 
td тіла Calliptamus italicus = 19,68 
td стегна Chrysochraon dispar = 4,3 p<0,001 
td тіла Chrysochraon dispar = 19,66 
Ймовірність різниці морфометричних показників площі стегон та довжини тіла Calliptamus 

italicus і Chrysochraon dispar є високодостовірними. 
Антропогенні полютанти змінюють морфологічні особливості саранових і це є дійсно наслідок 

модифікаційної мінливості а це в свою чергу призводить до розладу степового біому. Саранові є дуже 
пластичними істотами, ці комахи найважливіша ланка кругообігу речовин й енергії в степах, і у 
випадку їхнього зникнення або різкого зменшення чисельності цей кругообіг виявиться порушеним 
або навіть цілком розірваним. Тому край необхідно зберегти біорізноманіття саранових, тим самим 
захистити степові екосистеми. 

 
 

УДК: 599.325.1 : 591.524(210.7)(477.64) 
ТЕРИТОРІАЛЬНА ПОВЕДІНКА ЗАЙЦЯ-РУСАКА НА ОСТРОВІ ХОРТИЦЯ 

Р. В. Богомаз 
Національний заповідник «Хортиця» 

 
Територіальність зайця-русака вже давно використовується в мисливському господарстві. 

Відомо, що зайці перебувають на постійній території. Розселення молодняку відбувається у радіусі до 
5 кілометрів [1]. Тварини, випущені в природне середовище з метою збільшення поголів’я, 
залишаються в тих самих мисливських угіддях і використовуються для полювання. 

З іншого боку, перед завезенням тварин в мисливське господарство необхідно врахувати 
ємність угідь. Це можна зробити методом бонітування згідно вимог чинних нормативних актів. Але 
ми пропонуємо застосувати вивчення існуючого розподілу тварин по території. Знання площі 
індивідуальних ділянок зайця-русака та наявності незаселених територій між ними можуть стати 
корисними для прогнозування ефективності вселення нових тварин. Якщо з причини недостатньої 
кормової бази сусідні індивідуальні ділянки занадто великої площі зімкнені, або навіть перетинаюся, 
переселення нових тварин в такі біотопи буде безперспективним. Інший приклад, коли незаселені 
зайцями території трапляються між зайнятими ділянками з причини їх непридатності для цього виду. 
В такому випадку вивчення територіальності тварин пояснює відсутність природного приросту і 
дозволяє по-іншому планувати оптимальне поголів’я тварин для конкретного користувача 
державного мисливського фонду.  

Територіальність – це поведінковий механізм активного самовідокремлення в просторі особин. 
Ділянка індивідуальна – простір, обмежений крайніми точками більш менш постійних відвідувань 
даною особиною; випадкові заходи не враховуються [2]. Тимчасово вийти за межі ділянки постійного 
сталого перебування може сполоханий заєць. Дистанція втечі від місця лежання досягає 3 кілометрів 
[3]. Ймовірніше це станеться, коли його переслідують собаки. В таких випадках звір робить коло до 5 
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кілометрів. Але такі виходи за межі індивідуальних ділянок легко відрізнити за виглядом так званого 
«гонного» сліду, який має довжину шагу більше 3 метрів, на відміну від коротших кормового та 
ходового слідів.  

Літературні відомості про розміри індивідуальної ділянки зайця-русака дуже різні і складають 
від 2 до 500 га [3]. Така варіабельність може бути наслідком методичних особливостей розрахунків 
різних авторів. 

Дослідження проводилися в осінньо-зимовий період 2006-2007 років. Методом картування 
слідів визначені межі індивідуальних ділянок 8 зайців на території острову Хортиця. Окремими 
умовними позначками відображалися гонні сліди. Щодо кожної особини закартовано від 4 до 5 
добових слідів. Всього проведено 37 повних картувань. Карти накладені одна на одну і за 
максимальним абрисом визначені площі індивідуальних ділянок. Гонний слід, що виходив за межі 
ділянки, не зараховувався в її площу. В наших дослідженнях такий слід був тільки один, довжиною 
410 м, який у випадку його зарахування міг би збільшити площу індивідуальної ділянки з 22 до 26 га. 
Після встановлення площ ділянка кожного зайця не менше 5 разів в різні дні обходилася для 
з’ясування можливих виходів тварин за її межі. Два рази були зафіксовані виходи одного зайця і 
площа ділянки збільшена на 3  % від попередньої. Стать тварин не визначалася. Розподіл обстежених 
ділянок по території острова Хортиця досить рівномірний. Зважаючи на унікальну ландшафтну 
різноманітність острову досить цінною стала можливість порівняти площі індивідуальних ділянок 
зайців майже в кожному ландшафті. В північній частині острову, майже повністю вкритій штучним 
лісом ці ділянки менше, ніж у центральній та південній, більш відкритих частинах острова. Взагалі, 
угіддя характеризуються добрими захисними властивостями, але з високим фактором неспокою за 
рахунок рекреаційного навантаження та наявності бродячих собак.  

За результатами дослідження встановлено, що площі індивідуальних ділянок зайців становлять 
від 22,1 га до 38,2 га (табл. 1). 

Таблиця 1 – Результати вимірювання площ індивідуальних ділянок зайця-русака 

№ 
ділянки 

Кількість 
картувань 

Площа 
індивідуальної 

ділянки 
зайця-русака, га 

Тип угідь Локалізація 

1 5 22,1 листяний ліс з чагарниками та полянами, балки північна частина Хортиці 
2 4 35,8 поля з густою мережею лісосмуг, сади середня частина Хортиці 
3 5 17,7 хвойний ліс з полянами північна частина Хортиці 
4 4 29,1 сад, поля з густою мережею лісосмуг південна частина Хортиці 
5 5 26,3 сад, поля з густою мережею лісосмуг, балки середня частина Хортиці 
6 4 33,8 сад, поля з густою мережею лісосмуг, балки середня частина Хортиці 
7 5 38,2 поля з густою мережею лісосмуг, балки середня частина Хортиці 
8 5 27,4 змішаний ліс з полянами та чагарниками, балки північна частина Хортиці 
 Всього: 37 Середнє: 28,8   

Досліджені індивідуальні ділянки на території острову Хортиця розділені значними 
незаселеними територіями. Подібний тип розміщення тварин має кілька практичних наслідків. Він 
вимагає відповідних коригувань даних отриманих під час маршрутних обліків чисельності за 
слідами. На маршруті сліди будуть фіксуватися тільки в межах індивідуальних ділянок, а в 
інтервалах між ними сліди відсутні. Тому точність маршрутного методу обліку за слідами буде 
залежати від співвідношення площі індивідуальних ділянок тварин та незаселеної площі. Інші методи 
обліку, які проводяться на частині території і передбачають значну екстраполяцію результатів, 
будуть мати в таких умовах непередбачену помилку. Їх можна застосовувати тільки за умови 
рівномірного просторового розподілу облікованих об’єктів.  

Виходячи з результатів дослідження можна передбачити перспективи збільшення поголів’я за 
рахунок переселення. Це можливо тільки в центральній та деяких ділянках південної частини 
Хортиці, де незаселена зайцями територія має необхідні для цього виду якісні характеристики. В 
північній частині острову індивідуальні ділянки розмежовані здебільшого малопридатними для 
русака лісовими масивами. Зовсім різними способами на таких територіях можна досягти збільшення 
поголів’я зайців за рахунок розмноження. В північній частині для цього треба збільшити мозаїчність 
угідь на місцях суцільного лісу. На інших ділянках, як ми вважаємо, необхідно регулювати 
антропогенне навантаження шляхом упорядкування території та не допускати появи бродячих собак. 

Національний заповідник «Хортиця», який не використовує мисливських тварин для цілей 
полювання, в наших дослідженнях став моделлю для вивчення поведінки зайця-русака та одержання 
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прикладів використання територіальності цього біологічного виду для моніторингу та управління 
популяціями. 

Аналогічні дослідження в мисливських угіддях можуть розширити сфери застосування знань 
про територіальність тварин. 

Оскільки заєць-русак є найбільш популярним об’єктом полювання на всій території України, 
який інтенсивно використовується в кожному мисливському господарстві яке не є вузько 
спеціалізованим по одному виду мисливських послуг, продовження вивчення його поведінки матиме 
крім теоретичного, ще й господарський результат. 
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ЕКОЛОГО-МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ ПОПУЛЯЦІЇ 

ІКСОДОВИХ КЛІЩІВ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ 
Н. В. Воронова, В. В. Горбань, М. С. Лугінін 
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Вивчення змін морфологічних показників під впливом оточуючого середовища в різних 

географічних зонах є необхідним етапом для формування уявлення про стан природних популяцій. 
Мінливість морфофізіологічних ознак організмів є найважливішою характеристикою, оскільки 
визначає здатність останніх адаптуватися до умов навколишнього середовища. А це призводить, за 
спостереженнями деяких науковців, до збільшення, або зменшення варіативності цих властивостей у 
тварин в несприятливих умовах існування – межі ареалу, хімічному забрудненні тощо. 

Дослідження іксодових кліщів проводилось нами у різних типах біогеоценозу Запорізького 
регіону в 2005–2006 роках. Нами було вивчено морфологію імаго кліщів чотирьох видів із чотирьох 
родів: Ixodes, Dermacentor, Rhipicephalus і Hyalomma за таким морфологічними ознаками, як довжина 
та ширина: скутуму, гнатосоми та І–ІІІ члеників пальп.  

У самців Ixodes ricinus Latr., що зібрано у зоні впливу верхів’я Каховського водосховища, 
полігон розподілу за досліджуваними морфологічними ознаками показав, що стабілізуючий добір діє 
на ширину та довжину пальп, причому довжина збільшується за рахунок зменшення ширини, та 
дизруптивний добір діє на скутум та довжину гнатосоми. 

Полігон розподілу за досліджуваними морфологічними ознаками у самиць I. ricinus свідчить 
про гетерогенність досліджуваної популяції і дію на неї дизруптивного добору. 

У самців Dermacentor marginatus Sulz., зібраних у Куйбишевському лісі, полігон розподілу за 
морфологічними ознаками показав наявність значних за розміром особин в популяції і дію на неї 
дизруптивного добору, а у самиць – свідчить про гетерогенність досліджуваної популяції. 

У самців Rhipicephalus rossicus Jaket K.-Jak., що було зібрано в Старобердянському лісі, за 
більшістю досліджуваних морфологічних ознак: довжина скутума, пальп та гнатосоми і ширина 
пальп та гнатосоми, крива полігону розподілу має вигляд від’ємної асиметрії, яка найбільш виражена 
за довжиною скутума самців. Це свідчить, про незначну тенденцію до збільшення розмірів при 
наявності вираженої дії дизруптивного відбору на довжину та ширину пальп та ширину гнатосоми. 
Незначний додатній ексцес зафіксовано за довжиною скутуму та гнатосоми. 

У самиць R. rossicus полігон розподілу показав наявність незначної від’ємної асиметрії за 
шириною скутуму, пальп та гнатосоми, та значної асиметрії за довжиною гнатосоми. Незначна 
додатна асиметрія була виявлена за довжиною скутуму, а середня – за довжиною пальп. Значний 
від’ємний ексцес було зафіксовано за трьома параметрами: довжиною скутуму та пальп, а також за 
шириною пальп, що свідчить про дію дизруптивного добору за цими ознаками. Сильна дія 
стабілізуючого добору була виявлена за довжиною гнатосоми у самиць, що можливо пов’язано з їх 
спеціалізацією до певних годувальників. 

У самців H. plumbeum plumbeum Panz., що зібрані в Старобердянському лісі, полігон розподілу 
за морфологічними ознаками має вигляд від’ємної асиметрії. Це не стосується лише однієї ознаки – 
найбільшої ширини пальп. Слід зазначити, що сильна асиметрія спостерігається за трьома ознаками: 
шириною скутуму, довжиною І–ІІІ члеників пальп та за довжиною гнатосоми. Це свідчить про 
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наявність тенденції до збільшення цих морфологічних ознак. Для чотирьох ознак: ширина скутуму, 
довжина І–ІІІ члеників пальп, довжина гнатосоми та найбільша ширина пальп, спостерігається 
додатній ексцес, який особливо виражено для перших трьох ознак. Для інших ознак: довжина 
скутуму та ширина гнатосоми криві розподілу мають середній від’ємний ексцес. 

У самиць H. plumbeum plumbeum полігон розподілу показав, що чотири морфологічні ознаки: 
довжина та ширина скутуму, ширина пальп та гнатосоми мають вигляд середньої від’ємної асиметрії. 
Дві інші морфологічні ознаки: довжина пальп та гнатосоми – додатної середньої асиметрії. Це 
свідчить про те, що більшість ознак мають тенденцію до збільшення розмірів. Середній від’ємний 
ексцес зафіксовано за чотирма ознаками: довжиною скутума та гнатосоми, шириною пальп та 
гнатосомою. Це свідчить про дію на популяцію самиць дизруптивного добору. За іншими ознаками: 
ширина скутуму та довжина гнатосоми спостерігається незначний позитивний ексцес. 

Таким чином більшість популяцій іксодових кліщів підпадає під дію дизруптивного добору, а 
це свідчить про гетерогенність їх популяцій. 

 
 

УДК: 597.6 
PОЛЬ ЗЕМНОВОДНИХ В БІОГЕОЦЕНОЗАХ, IX ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ І ОХОРОНА 

Г. Є. Гончаренко 
Уманський державний педагогічний університет 

 
Земноводні одна із найбільш корисних і недостатньо вивчених груп тварин, які здійснюють 

значний вплив на кругообіг органічної речовини в природі. Він проявляється через трофічні зв’язки з 
Іншими організмами. 

Відомо, що основним джерелом енергії яка надходить на нашу планетє сонячна радіація. Зелені 
рослини, як фотосинтезуючі організми безпосередньо використовують енергію сонячного світла і 
потім передають її іншим представникам біотичних компонентів. Усередині екосистеми, де є енергія 
органічної речовини, створюються автотрофні організми. Ці організми і служать кормом для 
гетеротрофів. Наприклад, пуголовки поїдають рослини, вони ж в свою чергу поїдаються іншими 
тваринами (птахами, ссавцями). Таким шляхом відбувається перенесення енергії через ряд організмів 
– кожний наступний живиться попереднім, що постачає йому сировину і енергію. Така послідовність 
називається кормовим ланцюгом, а кожний із ланок – трофічним рівнем. Перший трофічний рівень 
займають автотрофи, або так звані первинні продуценти. Організми другого трофічного рівня 
називаються первинними консументами, третього – вторинними консументами і т.д. Як правило 
буває 4 або 5 трофічних рівнів, іноді – 6. 

Земноводні в цій екологічній піраміді можуть одночасно займати енергетичні (починаючи з 
четвертого) і трофічні (починаючи з третього) рівні. Поїдаючи фітофагів (попелицю, листоїдів, 
довгоносиків, різних гусениць), земноводні виступають в якості консументів другого порядку і 
займають четвертий енергетичний і третій трофічний рівні. Знищуючи кокцинелід, золотоочок, мух-
журчалок, вони і входять в склад консументів третього порядку, що охоплюють п’ятий енергетичний 
і четвертий трофічний рівні і т. д. Земноводні, таким чином відносяться до консументів змішаних 
порядків, подібні іншим тваринам – пантофагам. 

Біогеоценотичне значення земноводних залежить і від характеру конкретного біоценозу, пори 
року і доби, погодних умов і т.д. Живлячись переважно безхребетними, вони за сезон знищують 
велику кількість цих тварин, тим самим, визначають загальний стан мезофауни, того чи іншого 
біогеоценозу. Земноводні в умовах регіону з інтенсивним сільськогосподарським виробництвом 
являють собою відчутний регулятор чисельності шкідливої мезофауни. Головним кормовим 
компонентом серед безхребетних є комахи – 430 видів (88,1 % від загальної кількості безхребетних). 
В числі безхребетних в шлунках земноводних знайдено 142 види хижаків (29,1 %), 134 види 
фітофагів (27,4 %), 72 види афагів (14,7 %), 66 видів сапрофагів (13,5 %), 65 видів пантофагів 
(13,3 %), 9 видів ектопаразитів (1,9 %). Слід також відзначити, що в числі великої кількості видів 
безхребетних, визначено 22,7 % (111 видів) шкідників лісових зелених насаджень, 63,2 % (259 видів) 
– шкідників сільськогосподарських культур, 16,2 % (79 видів) – шкідників саду. 

Своєрідне біогеоценотичне значення мають пуголовки. Концентруючись у великій кількості на 
мілководдях, вони поїдають значну кількість водних рослин, цим самим регулюють продуктивність 
біотопу. Нa окремих ділянках водойми чисельність пуголовків досягає 120 ос/м2, біомасою 1368 кг/га. 
Якщо підрахувати загальну площу мілководь басейну р Південний Буг (місця концентрації 
пуголовків), їх добовий раціон і чисельність, то виходить, що за активний період вони поїдають 
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понад 6480 тонн зеленої маси рослин. Таким чином, пуголовки земноводних сприяють очищенню 
водойми від заростання рослинами. 

Значення земноводних не обмежується їх корисною трофічною діяльністю. Як дорослі 
земноводні, так i їх личинки i навіть яйця, є об’єктом живлення багатьох хребетних i безхребетних 
тварин. Поїдають земноводних ссавці (землерийка-кутора, норка, річкова видра, водяний щур, кріт, 
борсук, лисиця, їжак та ін.), птахи (скопа, сірощока поганка, чаплі, мартини, біла лелека, ворона сіра, 
грак, сорока та ін.), плазуни (вужі – звичайний i водяний, болотяна черепаха), комахи (жук-
плавунець, личинки бабок) та ІНШ. 

Ссавці. Із числа ссавців, значну кількість земноводних знищує землерийка-кутора (Heomys 
fodiaane). Розповсюджена в досліджуваному peгioнi повсюди. Живиться рибою i земноводними. При 
розтині 17 шлунків цієї тварини ми знайшли 194 екз. пуголовків i дорослих земноводних. 

Водяна полівка (Arvicola arvalis) – найчастіше зустрічається по берегах стоячих водойм, веде 
напівводний cnoci6 життя. В червні місяці в 23 шлунках полівки нами знайдено 211 екз. пуголовків 
жаб. 

Птахи. Існує ряд видів птахів, які живляться виключно або переважно земноводними. 
Сірощока поганка (Podicopa arvalis). Живиться в основному рибою i земноводними, особливо 

багато поїдає пуголовків. Нами в 5 шлунках поганки сірощокої знайдено 27 екз. риби i 63 екз. 
пуголовків. 

Чапля cipa (Ardes cineree). Візначається великою прожерливістю, може за добу поїдати до 470 
шт. пуголовків. Проведений i нами аналіз вмісту 22 шлунків показав, що живляться вони рибою, 
водяними комахами, черв’яками i біля 68 % земноводними. 

Чайки озерні (Larus ridibundes) – живляться, крім комах, МОЛЮСКІВ, рибою i земноводними, 
схвачуючи їх на поверхні води. За 1 годину 1 чайка пірнає до води 23-27 paзiв, піднімаючись над 
поверхнею води з уловом. 

Пуголовками протягом всього літа живляться білi (Ciconia ciconia), а також їх виводки. За 
нашими спостереженнями, одна лелека за 1 годину поїдає до 320 екз. пуголовків, a їх виводок в 5-6 
особин за літо знищує до 180 тис. пуголовків. 

Плазуни. Спостерігались випадки поїдання земноводних вужами, черепахами. Аналіз шлунків 
свідчить про те, що в раціоні водяного i звичайного вужа, а також черепахи болотяної переважають 
жаби, тритони та їх личинки. В їх добовому раціоні, згідно наших досліджень земноводні складають 
до 47 %. 

Земноводні. В ряді випадків, особливо жаби озерної, знищують велику кількість яєць цього ж 
виду. В 36 шлунках знайдено залишки дорослих земноводних (засушливі роки). 

Комахи. В лабораторних умовах проведені дослідження, показують, що 6 жуків-плавунців 
(Dytiscus marginalis) за добу з’їдають 28 пуголовків жаби озерної. Розмножуючись у великій кількості 
жуки знищують до 18 % пуголовків. 

Клопи (Homiptera) – знищують пуголовків i цьогорічок земноводних, проколюючи своїм 
хоботком цих тварин, забивають їх або ж ранять, чим створюють передумови для їx захворювання. 
Убивши хоботком свою жертву, клопи висмоктують її ВМІСТ. Клопи можуть розмножуватися у 
водоймах у великій кількості, знищуючи при цьому земноводних. 

Дослідження показують, що від ворогів щорічно гине біля 23 % земноводних, як дорослих 
форм, пуголовків та яєць. 

Для вивчення процесів регуляції, які проходять у біогеоценозах, велике значення має 
плодючість видів земноводних. У стійких природних та штучних біогеоценозах популяції 
земноводних постійно відтворюються. 

Як ми уже аналізували досліджувані види мають різну плодючість. Очевидно величина 
репродуктивної здатності залежить не лише від генотипу, а й від співвідношення статей в популяції, 
вікових груп, характеру біотопу в якому розмножуються земноводні. Висока плодючість 
наробляється у видів також в умовах найвищої смертності, особливо при сильному тиску із боку 
хижаків. Відбір на високу плодючість – одне із пристосувань земноводних, що компенсує велику 
смертність в популяціях. Тому, при високій плодючості загальна репродуктивна здатність 
земноводних буває дуже низькою. У різних видів плодючість як правило, тим вища, чим найнижчі 
несприятливі зайняті місця проживанню. 

Для земноводних характерний гомеостаз (підтримання певної чисельності). Про це свідчать 
дані фізіологічних змін, росту, розвитку, поведінки кожної особини. Механізм такого популяційного 
гомеостазу залежить від екологічної специфіки виду, його рухливості, ступені впливу хижаків і 
паразитів та ін. 
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Лабораторні дослідження показують, що серед механізмів, які затримують ріст популяції є 
хімічна взаємодія особин. Так, вода, акваріума (ємність 45 л), в якому утримуються пуголовки жаби 
озерної, затримувала їх ріст на протязі 3-6 днів. Пуголовки виділяють у воду частинки білкової 
природи-метаболіти, які затримують ріст інших пуголовків. Чим більший пуголовок розмірами, тим 
сильніше він впливає на менший, так як стійкість до однієї і тієї ж концентрації інгібітора 
знаходиться в прямій залежності від розмірів. 

Аналогічні дані спостерігаються і в природі. Личинки, які з’явилися із ікри разом в одному 
водоймі, швидко розмежовуються на розмірні групи: більші І менші. Це також пояснюється 
несприятливою для них концентрацією метаболіту. Екологічна вигода такого розподілу популяції в 
тому, що особини з спадковим швидким темпом росту, використовуючи в повній мірі кормові 
ресурси водойми, отримують можливість швидко завершувати метаморфоз і в популяцію вливається 
повноцінне поповнення. А розмірно менші пуголовки, після того як перша партія залишить водойм і 
в ньому зменшиться концентрація інгібітора, також починають збільшуватися в розмірах і досягають 
стадії метаморфозу, але значно пізніше. Цю другу частину поповнення можна розглядати як свого 
роду резерв, який вливається в популяцію лише при достатньо сприятливих умовах (якщо не 
пересохне тимчасовий водойм, якщо в ньому продовжиться відтворення водоростів – основного 
корму для пуголовків і т.п.). 

Враховуючи таку закономірність, ми прийшли до висновку, що порційне відкладання яєць 
окремими видами земноводних, а також різні періоди розмноження і є такою екологічною 
пристосованістю. 

Другий механізм, що обмежує чисельність популяції земноводних у місцях їх розмноження – 
це фізіологія і поведінка личинок, при збільшенні їх щільності у місцях народження, що проявляється 
в інстинктах масової міграції (перерозподіл у водоймі). Така територіальна поведінка личинок, яка 
виробилася в ході еволюції як система інстинктів – найбільш ефективний механізм росту чисельності 
популяції земноводних на даній площі. 

Такий взаємозв’язок між членами популяції, від «жорстких» форм прямого знищення однієї 
особини іншою – до зниження репродуктивної здатності як умовного рефлексу на підвищення 
частоти контактів, являють собою різні форми обмеження росту популяції. Ці гальмівні механізми 
включаються до повного обіднення ресурсів середовища у відповідь на сигнали, що свідчать про 
загрозу перенаселення. Очевидно цим і пояснюється, що вихід пуголовків ропух і бурих жаб 
дорівнює 59,4 %, а вихід особин після метаморфозу складає 11,6 %. У жаб озерних і ставкових вихід 
пуголовків із яєць складає 42,5 %, а цьогорічок – 3,3 %. 

Таким чином, регуляцію чисельності земноводних можна представити як авторегулюючий 
процес, в якому значну роль відіграють ендокринні механізми. Загальна регуляція чисельності 
популяції земноводних в природних угрупованнях відбувається в результаті складних міжвидових, 
внутрівидових взаємовідношень. 

Вище названа ситуація властива для історично складених і діючих стабільних біотопів. На 
сьогоднішній день, коли людина не завжди узгоджує свої дії з екологічними законами, які є 
безкомпромісними, з’явилася загроза існуванню індивіду. Безпосереднє живе оточення організму 
складає його біогеоценотичне середовище, яке найчастіше піддається зміні внаслідок антропогенного 
фактора (меліорація, зрошення, хімізація та ін.). Все це разом призводить до загибелі до 20 % 
земноводних. 

Безумовно, найбільшої шкоди земноводним завдають екологічні катастрофи, які знищують 
біотопи, придатні в першу чергу для їх розмноження і життя. Від пересихання окремих водойм 
загибель яєць і пуголовків досягає 100 %, найчастіше це кладки яєць ропух, бурих жаб і часничниці 
звичайної, а від зменшення площ водоймів в 30-80 % яєць і біля 20-30 % зменшується пуголовків. 

Забруднення середовища займає особливе місце серед лімітуючих факторів, хоча його дія менш 
помітна, ніж дія інших факторів. Наприклад, пестициди здатні накопичуватися в організмі тварин і 
постійно впливати на них. Віддалені наслідки їхньої циркуляції в екосистемах, трансформації і 
детоксикації в організмі, вплив на біохімічні і фізіологічні показники, генетичні структури тощо 
часто залишаються малопоміченими, тобто отрутохімікати діють як потаємний фактор. Цей фактор 
негативно позначається на стані земноводних, так як це група тварин, яка найменше пристосована до 
змін у зовнішньому середовищі і мають вузьку спеціалізацію. 

Відомо, що за останні сторіччя господарська діяльність людини внесла суттєві зміни в 
тваринний і рослинний світ нашої країни. Інтереси народного господарства вимагають розширення 
промислового і житлового будівництва. Інтенсифікації сільського господарства, освоєння раніше не 
використаних земель, шляхом меліорації і розорювання неосвоєних ділянок території тощо. 
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Побудова водосховищ і інших гідроспоруд, освоєння приберегових зон водоймів, чагарників, 
улоговин, узлісь та різних неосвоєних земельних ділянок, вирубка лісів і лісонасаджень, осушення 
боліт призводить до зміни у фауністичних комплексах, зруйнування біоценозів, зміни ареалів і 
чисельності всіх видів тварин, в тому числі і земноводних. Тому першочерговим нашим завданням 
було пізнання закономірностей адаптації земноводних до змін людиною середовища поширення, 
вивчення ступеня адаптації до змінених умов середовища, можливість виникнення популяцій, 
здатних жити в умовах сучасних ценозів.  

Наприклад, у ропухи сірої і часничниці звичайної основними екологічними нішами є 
оброблювані землі, зайняті просапними культурами, а із використанням пестицидів в боротьбі з 
шкідниками сільськогосподарських культур, щільність цих названих видів тварин зменшилася з 1978 
по 1993 pp. до 30-50 %, що виникає пряма загроза їх існування. Жаби гостроморда і трав’яна, ропухи 
зелена і сіра відкладають найчастіше яйця в прибереговій зоні залитій весняними водами, а в сухі 
теплі весни відбувається висихання цієї води і яйця 100 % гинуть, більше 60 % гине личинок 
земноводних від розорювання берегів малих річок, ставків. 

Крім цього ціла сітка інженерно-каналізаційних споруд, які майже по всій території 
забруднюють воду річок, зменшують процентний вихід личинок із яєць, а в окремих випадках 
катастроф при викидах концентрації відходів безпосередньо у водойм, як правило, на декілька років 
паралізує розмноження земноводних у даних водоймах (приклад: Рижавський цукровий завод, 
Родниківська тваринницька ферма та інш.). 

З кожним роком дедалі більше земноводних гине під колесами автомобілів, 
сільськогосподарських машин (до 10-15 %), до 5 % щорічно безцільно знищує людина. 

Таким чином, враховуючи всі фактори, регулюючі і знижуючи щільність популяції 
земноводних на різних стадіях їх розвитку і в різні періоди року, виникла необхідність проводити всі 
природоохоронні засоби для збереження генофонду видів земноводних. Ставлення суспільства до 
охорони природи в цілому і тварин зокрема визначається рівнем знань, практичним досвідом, нашою 
свідомістю. Тому екологічний спосіб мислення і психологічна готовність зберегти наші природні 
багатства – основні принципи охорони природи. 
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УДК: 595.774 : 591.9 (477.64) 
ДО ФАУНІСТИЧНОГО СКЛАДУ КРОВОСИСНИХ КОМАХ 

МІСТА ТОКМАК ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 
О. А. Грачова 

Запорізький національний університет 
 
Кровосисні двокрилі комахи відносяться до типу членистоногих (Arthropoda), класу комах 

(Insecta), ряду двокрилих (Diptera), підрядам довговусих (Nematora), коротковусих прямошовних 
(Brachycera Ortorrhapha) і коротковусих круглошовних (Brachycera Cyclorrhapha). Значні розміри 
території, різноманіття кліматичних умов і типів ландшафтів зумовлюють відносне багатство й певні 
відмінності видового складу Diptera за природно-географічними зонами України. 

До підряду довговусих двокрилих кровосисних комах, який має представників кількох родин, 
відноситься велика кількість видів комарів (род. Culicidae), мошок (род. Simuliidae), мокреців (род. 
Ceratopogonidae), москітів (род. Phlebotomidae), що об’єднуються загальною назвою «гнус». До його 
складу входять і ґедзі (род. Tabanidae), які відносяться до підряду коротковусих прямошовних, а 
також деякі види кровосисних комах (род. Myscidae) з підряду коротковусих круглошовних. 

В цілому в Україні нараховують близько 82 видів кровососів (невраховуючи підвиди), з яких 
близько половини (40) відносять до роду Aedes Mg., 20 видів – до роду Culex L., 9 – до роду Anopheles 
Mg., 8 – до роду Culiseta Felt. Найбільшого практичного значення в степовій зоні України набувають 
комарі родів Aedes, Culex і Anophelles. 

Важливість дослідження видового складу кровосисних двокрилих зумовлюється їх 
надзвичайним практичним значенням. Ці комахи у великій кількості нападають на людей і тварин, у 
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багатьох районах значно утруднюють літнє утримання худоби, зумовлюють великі втрати 
продуктивності тварин, а у деяких випадках призводять до важких захворювань – энтомотоксикозів, 
що виникають від токсичної дії отрутних речовин слини, які надходять до організму тварин при 
уколах шкіри хоботками ґедзів, комарів і мошок.  

Багато хто з кровосисних двокрилих є, крім того, переносниками збудників ряду небезпечних 
інфекцій (сибірської виразки, туляремії, трипаносомозу, інфекційної анемії й ін.) і набувають 
великого значення в епізоотології відповідних захворювань. За офіційними даними Всесвітньої 
організації охорони здоров’я зараз зареєстровано понад 150 арбовірусів, що передаються комарами, із 
яких понад 50 є патогенними для людини. 

Нажаль, роботи щодо вивчення видового складу кровосисних двокрилих Запорізької області та 
їх патогенного впливу слід вважати лише на початковому етапі. Більшість районів не має навіть 
списків видового складу. Так в м. Токмак спеціальних моніторингових спостережень на сьогодні не 
здійснюється, з відомих видів можна назвати лише Culex pipiens, Aedes caspius, Ae. vexans та 
Anopheles maculipennis. Неможливість контролювання стану популяції кровососів та оцінки їх впливу 
на людину й свійських тварин зумовлює актуальність подібних досліджень. 
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Ряд Ephemeroptera – амфібіотичні комахи, личинки яких живуть у прісних водоймах різного 

типу. В окремих категоріях річок (гірські, передгірські, верхів’я річок з кам’янисто-гравійними 
грунтами, а також кам’янисто-галькові ділянки рівнинних річок) біомаса одноденок складає до 35  % 
загальної біомаси зообентосу. Зростаюча евтрофікація, що зумовлена активною діяльністю людини, 
приводить до зменшення чисельності і вимирання окремих видів. Первісним ефектом таких змін є 
підвищення чисельності личинок (Marshall K.E., 1980). Пізніше, якщо забруднення не зменшується, 
угрупування личинок різко змінюється або повністю гине. У зв’язку з цим одноденок взагалі і 
Heptageniidae зокрема використовують як індикаторів чистоти водойм (Zelinka M., 1977). Більшість 
видів Heptageniidae є стенотопними і доволі крупними для одноденок видами, тому є зручними для 
біоіндикації (Данилова Ю.А., 1999). 

Дослідження фауни Одноденок (Ephemeroptera, Insecta) у різних аспектах – фауністичному, 
фенологічному, популяційному, екоморфологічному важливо з точки зору вивчення 
біорізноманітності ентомофауни Карпат, яке зменшується під впливом антропічного тиску, та з точки 
зору біоіндикації забруднення карпатських водойм. Одноденок Українських Карпат вивчають понад 
120 років (Majewski, 1865; Dziedzielewicz, 1890; Mikulski, 1936; Chernova, 1938 – цит. за Godunko R.I., 
1997). Останні дослідження здійснив Годунько Р. Й. (1997, 2000, 2005), що зокрема виявив 4 нових 
для фауни України види Heptageniidae (Godunko R.I., 1997). Фауна Ephemeroptera Центральної 
Європи нараховує на сьогодні 116 видів, фауна Ephemeroptera Українських Карпат нараховує 99 
видів (Клюге, 1997). Фенологію одноденок досліджували в основному на півночі Європи (Новикова 
E. A., 1984; Чернова, 1941), фенологічні ж аспекти фауни Ephemeroptera Карпат взагалі і гірського 
масиву Горгани зокрема вивчені недостатньо і фрагментарно. Ця робота присвячена вивченню 
фенології Heptageniidae – однієї з родин Ephemeroptera. До родини Heptageniidae належать 
переважно монтанні і бореально-монтанні види, що мешкають у чистих, насичених киснем 
швидкотекучих ріках. Багато видів віддають перевагу рікам з кам’янистстим дном. У Східній Європі 
відомо 15 видів Heptageniidae, у Карпатах – 13 видів. Всього в Європі відомо 47 видів Heptageniidae: 

Genus Ecdyonurus Eaton, 1868 
1. Ecdyonurus aurantiacus Burmeister, 1839 
2. Ecdyonurus austriacus Kimmins, 1958 
3. Ecdyonurus carpathicus Sowa, 1973 
4. Ecdyonurus dispar Curtis, 1834 * = Baetis fluminum Pictet, 1845 
5. Ecdyonurus helveticus Eaton, 1883 
6. Ecdyonurus insignis Eaton, 1870* 
7. Ecdyonurus joernensis Bengtsson 1914 
8. Ecdyonurus macani Thomas & Sowa, 1970 
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9. Ecdyonurus peterseni Lestage, 1930 
10. Ecdyonurus picteti Meyer-Dür, 1864 
11. Ecdyonurus starmachi Sowa, 1971 
12. Ecdyonurus subalpinus Klapálek, 1907 
13. Ecdyonurus submontanus Landa, 1969* 
14. Ecdyonurus torrentis Kimmins, 1942* 
15. Ecdyonurus venosus Fabricius, 1775* 
16. Ecdyonurus zelleri Eaton, 1885 

Genus Electrogena Zurwerra & Tomka, 1985 
17. Electrogena affinis Eaton, 1883* = Ecdyonurus fascioculatus Sowa, 1974 
18. Electrogena lateralis Curtis, 1834* 
19. Electrogena ujhelyii Sowa, 1981* = E. rivuscellana Sartori & Landolt, 1991 = E. gridelii Zurwerra & 

Tomka, 1985 = E. quadrilineata Zurwerra & Tomka, 1985 

Genus Kageronia Matsumura, 1931 
20. Kageronia fuscogrisea Retzius, 1783 

Genus Heptagenia Walsh, 1863 
21. Heptagenia coerulans Rostock, 1878* 
22. Heptagenia flava Rostock, 1878 
23. Heptagenia longicauda Stephens, 1835 = Heptagenia flavipennis Duftschmidt, 1825 
24. Heptagenia sulphurea Müller, 1776* 
25. Heptagenia fuscogrisea Retzius, 1783*  

Genus Epeorus Eaton, 1881 
26. Epeorus assimilis Eaton, 1885* 
27. Epeorus alpicola Eaton, 1871  

Genus Rhithrogena Eaton, 1881 
28. Rhithrogena allobrogica Sowa & Degrange, 1987 
29. Rhithrogena alpestris Eaton, 1885 
30. Rhithrogena austriaca Sowa & Weichselbaumer, 1988 
31. Rhithrogena beskidensis Alba-Tercedor & Sowa, 1987 = Rhithrogena diaphana Puthz, 1973 = Baetis 

aurantiaca Rostock, 1875 = R. aurantiaca Schoenemund, 1930. 
32. Rhithrogena carpatoalpina Klonowska, Olechowska, Sartori & Weichselbaumer, 1987  
33. Rhithrogena circumtatrica Sowa & Soldán, 1986 
34. Rhithrogena degrangei Sowa, 1969 
35. Rhithrogena dorieri Sowa, 1971 
36. Rhithrogena germanica Eaton, 1885 = R. sowai Puthz, 1972 
37. Rhithrogena gratianopolitana Sowa, Degrange & Sartori, 1986 
38. Rhithrogena hercynia Landa, 1969 
39. Rhithrogena hybrida Eaton, 1885 
40. Rhithrogena landai Sowa & Soldán, 1984 
41. Rhithrogena loyolaea Navás, 1922 
42. Rhithrogena picteti Sowa, 1971 
43. Rhithrogena puthzi Sowa, 1984  
44. Rhithrogena puytoraci Sowa & Degrange, 1987 
45. Rhithrogena savoiensis Alba-Tercedor & Sowa, 1987 
46. Rhithrogena semicolorata Curtis, 1834*  
47. Rhithrogena taurisca Bauernfeind, 1992 
* – види вказані для фауни Карпат за даними літератури (Годунько, 1997 та ін.). 

У 2005-2006 рр. нами проводились дослідження фауни Heptageniidae гірського масиву Горгани 
в період ранньолипневого роїння (перша декада липня). Збір комах проводився в 7-8 липня в долині 
р. Зубрівка (Надвірнянський р-н, Івано-Франківська обл., 15 км вверх по течії річки від с. Зелениця) в 
урочищі «Ельми» методом ручного збору на прирічкових луках на висоті 805 м н.р.м. щороку в 
досліджуваний період. Проводили дослідження виключно імаго Heptageniidae. Гірська річка Зубрівка 
в районі досліджень являє собою типову гірську річку з кам’янистим дном і швидкістю течії до 3 м/с 
з чисельними перекатами і водоспадами. Для роботи використовувались виключно власні збори та 
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збори зоологічного музею Прикарпатського національного університету (Сіренко А. Г. leg., Бобиляк 
А. Й. leg. та інші колектори). Всього було досліджено 80 екземплярів комах у 2005 році і 67 
екземплярів комах у 2006 році. Видові назви, класифікація подаються згідно Wang T. Q., McCafferty 
W. P., 2004. Для аналізу динаміки видової структури роїння Heptageniidae використано критерій 
Персона (χ2). 

В результаті проведених досліджень виявлено, що під час ранньолипневого (7-8.07.2005) 
роїння в долині річки Зубрівка був наявний лет 2 видів Heptageniidae:  

1) Ecdyonurus venosus Fabricius, 1775 – відносна частота зустрічі 0,081. Європейський 
бореально-монтанний вид. Зустрічається на півночі Європи і в горах центральної Європи.  

2) Epeorus assimilis Eaton, 1885 – відносна частота зустрічі 0,919. Європейський монтанний вид. 
Личинки зустрічаються в гірських ріках під камінням. Вид поширений в Карпатах, Татрах, Судетах, 
Альпах. В Українських Карпатах виявляли в басейні р. Тиси. Як виявилось в результаті наших 
досліджень цей вид зустрічається на Прикарпатті, зокрема в долинах річок Горган. 

Ecdyonurus 
venosus;

8,1

Epeorus 
assimilis ; 91,9

 
Рис. 1 – Видова структура ранньолипневого роїння одноденок в долині р. Зубрівка (Горгани) 

у 2005 р. Показана відносна частота зустрічі видів 
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Рис. 2 – Видова структура ранньолипневого роїння одноденок в долині р. Зубрівка (Горгани) 

у 2006 р. Показана відносна частота зустрічі видів 

У 2006 році під час ранньолипневого роїння (7-8.07.) відмічено інший видовий склад і видову 
структуру роїння в порівнянні з 2005 р. Крім двох видів виявлених у 2005 р. (Ecdyonurus venosus 
Fabricius, 1775, Epeorus assimilis Eaton, 1885) виявлено масовий лет третяго виду: 

3) Rhithrogena semicolata Curtis, 1834 – європейський монтанний вид. В Українських Карпатах 
вид був виявлений в басейні р. Тиси. Під час роїння 2006 року в долині р. Зубрівка вид був 
домінуючим – відносна частота зустрічі складала 0,806. 

Відносні частоти зустрічі різних видів Heptageniidae під час ранньолипневого лету 2006 року 
показано на рис. 2. 

Аналіз динаміки видової структури ранньолипневого роїння Heptageniidae показав, що видові 
структури ранньолипневого роїння 2005 і 2006 років в долині р. Зубрівка статистично вірогідно 
відрізняються (P < 0,01). Це може бути пояснено різкими відмінностями температурних режимів 
вегетаційного періоду 2005 і 2006 років в досліджуваному стаціонарі. 

Висновки. У дослідженій стації ранньолипневе роїння Heptageniidae має обмежений видовий 
склад – виявлено лише 2 види у 2005 році і 3 види у 2006 році з 13 відомих для фауни Карпат. 
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УДК: 597:638.222 
ВПЛИВ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ПЕДОФАУНУ ВИЩИХ КОМАХ 

ПАРКІВ М. ХАРКОВА 
О. О. Дехтярьова 

Харківський гуманітарно-педагогічний інститут 
 
Харків – один з найбільш розвинутих промислових центрів України, на території якого 

розташоване близько 500 підприємств, найбільший в Україні транспортний вузол. Така 
інфраструктура в значній мірі визначає екологічну обстановку в місті. 

Дослідження видового складу рослинних порід м. Харкова і вплив на кількісний склад видів 
екологічного оточення проводили у восьми парках: парк ім. Горького, лісопарк, сад ім. Шевченко, 
парк ім. 50-річчя СРСР, Журавлівский гідропарк, парк ім. Артема, парк Юність, парк ім. 
Маяковського, парк ім. Квітки-Основ’яненко (Основа). Насадження Бабаївського лісництва 
Жовтневого держлісгоспу (зелена зона м. Харкова) використовували як еталонний ліс (10 спробних 
площадок). 

Парки були обрані з таким розрахунком, щоб уключити насадження з різним складом деревних 
і чагарникових порід, рівнем антропогенного навантаження. Названі фактори істотно вплинули на 
склад педофауни вищих комах парків (лісопарків) м. Харкова. 

Структура ентомокомплексів штучно створених парків визначається як розселенням особин, 
так і їх виживанням, на яке впливають різноманітні абіотичні, біотичні та антропогенні чинники. 

Проведений нами аналіз (Дехтярьова, 2003; Дехтярьова, Злотін, 2003) дає змогу відмітити 
відміни у педофауні вищих комах різних парків м. Харкова. Кількість видів комах-мешканців ґрунту 
зменшується у напрямку від периферії до індустріального центру міста: у насадженнях Бабаївського 
лісництва їх відмічено 116, у парку ім. Горького – 96, ім. Маяковського – 72, ім. Артема – 61. При 
цьому в парках, розташованих ближче до індустріального центру, зменшується частка лісових видів, 
збільшується – частка мезофільних, синантропних та евритопних, а частка оліготопних і 
стенотопних – знижується, що узгоджується з літературними даними (Klausnitzer, Jakob, 1982). 

Рівень антропогенного навантаження у парках м. Харкова ми оцінювали за вмістом у ґрунті 
солей важких металів. На першому місці за цим показником був парк ім. Артема, а на останньому 
насадження Бабаївського лісництва. За результатами визначення у 1999 – 2004 роках вмісту у ґрунті 
солей восьми елементів (Pb, Cr, Co, Mn, Cu, Ni, Zn, V) розраховували сумарний рівень забруднення 
ґрунту (СУЗҐ). 

Зазначений показник виявився для парку ім. Артема у 3,1 раза вище порівняно з Бабаївським 
лісництвом і у 1,79 рази – з парком ім. Горького. Кількість видів вищих комах-мешканців ґрунту 
знижувалася у міру збільшення забруднення СВМ.  

У міру збільшення антропогенного навантаження в екосистемах, що досліджували, суттєво 
зменшувалося видове різноманіття вищих комах-мешканців ґрунту (r=-0,99; Р<0,05) та збільшувався 
індекс домінування, що відповідає другому правилу Тинемана.  

Найстійкішими до забруднення ґрунту СВМ слід віднести деякі види турунів, стафілінід, 
мертвоїдів-хижаків, чорнишів, коваликів, підгризаючих совок та деяких клопів. Стійкістю до 
забруднення ґрунту можна пояснити поширення зазначених комах на узбіччях доріг та розділових 
смугах. 

Значення індексу Серенсона свідчить про найбільшу подібність педофауни вищих комах 
Бабаївського лісництва (еталон) та парку ім. Горького (К=0,85), найменшу – Бабаївського лісництва 
та парку ім. Артема (К=0,67). 
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Як відомо, у стійкій екосистемі частка первинних консументів повинна перевищувати частку 
хижаків. Ці співвідношення порушуються під дією чинників, що впливають на стійкість екосистеми.  

У парку ім. Артема, ґрунт якого найбільше забруднений СВМ, частка хижаків-фітофагів у 2,3 
рази більша порівняно з насадженнями Бабаївського лісництва, мертвоїдів-хижаків – у 1,9 раза, 
копрофагів – у 1,8 раза, хижаків – в 1,1 раза. У той же час у парку ім. Артема відсутні міксофаги-
сапрофаги, міксофаги-хижаки, сапрофаги-хижаки та сапрофаги-хижаки-фітофаги. Відмічене нами 
збільшення чисельності хижаків в урбанізованому ландшафті в літературі вже відоме (Clausen, 1984; 
Straalen, 1998; Чернишов, 2002). Природа цього явища не зовсім зрозуміла, але слід припустити, що 
при дефіциті жертв багато видів хижаків адаптувалися до мішаного живлення. 

Відомо (Кульбачко, 2001; Смирнов, Колосов, 2001), що деякі види комах здатні накопичувати 
СВМ, внаслідок чого вміст цих речовин у тілі комах значно вищий, ніж у ґрунті, але при цьому вони 
завершають свій життєвий цикл. 

Як показали інші дослідження, кількість видів комах у парках із великим вмістом СВМ була 
менша, ніж у парках із незначним. При цьому зникали види, що характеризуються мішаним типом 
живлення (в яких личинки молодших віків живляться перегноєм або грибами) (Дехтярьова, Злотін, 
2002; Дехтярьова, 2004). 

Одержані дані дали нам змогу припустити, що солі важких металів можуть впливати на 
педофауну також опосередковано (Дехтярьова, 2003). Останнє може проявлятися в інгибуванні 
мікрофлори ґрунту, що призводить до зменшення кормових ресурсів для тих видів комах, які у 
молодших віках живляться гумусом. 

Крім того, солі важких металів інгибують діяльність мікроорганізмів, які беруть участь у 
процесі засвоєння личинками корму (Rusek, 2000). Це підтверджують наші дані (Дехтярьова, 2003; 
Дехтярьова, Злотін, 2003) стосовно зменшення кількості комах, які у молодших віках є сапрофагами, 
у парках з інтенсивним забрудненням ґрунту СВМ. 

Для підтвердження цієї гіпотези нами визначено вміст мікроорганізмів у ґрунті та тканинах 
комах, які мешкають в ґрунті екосистем із різним рівнем антропогенного навантаження. 
Статистичний аналіз свідчить про існування сильної зворотної кореляції між вмістом мікроорганізмів 
у ґрунті та сумарним рівнем його забруднення СВМ (r = -0,99). 

Враховуючи роль мікроорганізмів у процесах травлення комах, ми припустили, що зниження 
вмісту останніх за інтенсивного забруднення ґрунту. СВМ призводить до загибелі личинок 
сапрофагів. За таких умов виживають лише види, які здатні перейти на живлення іншими видами 
корму. 

Вміст мікроорганізмів у тканинах личинок комах-мешканців ґрунту Бабаївського лісництва з 
мінімальним забрудненням СВМ становив 470 тис. шт./г. Цей показник зменшувався у міру 
збільшення вмісту СВМ у ґрунті, становив у парку ім. Горького – 345, а у парку ім. Артема –160 тис. 
шт./г. 

Встановлено достовірну сильну зворотну кореляцію (r = -0,99; Р<0,05) між вмістом 
мікроорганізмів у тканинах личинок та рівнем вмісту СВМ у ґрунті. 

Одержані дані підтверджують нашу гіпотезу стосовно впливу СВМ на мікрофлору ґрунту та 
травної системи комах-мешканців ґрунту, які у молодших віках є сапрофагами та міксофагами. За 
інтенсивного забруднення ґрунту СВМ зазначені види втрачають здатність засвоєння корму та гинуть 
раніше, ніж досягають віку, у якому можуть перейти до фітофагії або хижацтва. У зв’язку з цим, 
зменшення частки комах із змішаним характером живлення в окремих екосистемах може служити 
індикатором забруднення ґрунту СВМ. 
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ОСОБЛИВОСТІ АДАПТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ ПОПУЛЯЦІЙ ЯБЛУНЕВОЇ ПЛОДОЖЕРКИ 
LASPEYRESIA POMONELLA L. (LEPIDOPTERA, TORTRICIDAE) В ЛІСОСТЕПОВІЙ ЗОНІ 

А. В. Дрозда 
Національний аграрний університет 

 
У відповідності до «Концепції переходу України до стійкого розвитку», що передбачає 

поступове відновлення екосистем до рівня, що гарантує, стабільність навколишнього середовища 
шляхом біологізації агросфери в цілому та захисту рослин – зокрема, потрібний принципово новий 
підхід до побудови системи захисту багаторічних насаджень – найбільш пестицидомістких. 
Обгрунтовані раніше принципи захисту садів від шкідників не можуть бути реалізовані за 
екологічними причинами та екологічними показниками, оскільки поява резистентних популяцій 
шкідливих видів змушує використовувати нові препарати, або підвищувати норми витрати 
традиційних засобів, що також економічно недоцільно і веде до забруднення навколишнього 
середовища. Частка біологічних засобів у сучасному захисті садів від шкідників складає лише 9-12  
%, або вони відсутні зовсім. Основна причина полягає у тому, що біологізація захисту садів від 
шкідників недостатньо теоретично обґрунтована, не сформована концепція, не розроблені стратегічні 
принципи побудови, а також тактика її реалізації в технології адаптивно-ландшафтного садівництва 
(Сторчевая, 2002). Інтегровані програми захисту садів, котрі освоюються спеціалізованими 
господарствами, передбачає утримування чисельності домінуючих фітофагів на допороговому рівні, 
перш за все за рахунок максимального збереження та використання природних механізмів 
регулювання їх чисельності, у тому числі шляхом використання імунних механізмів рослин, а також 
організаційних та агротехнічних заходів, спрямованих на оптимізацію фітосанітарної ситуації в саду, 
використанням селективних засобів впливу на шкідливі види. 

Відомо, що серед домінуючих шкідників яблуневих насаджень найбільш небезпечним є 
яблунева плодожерка, яка за відсутності спрямованих заходів її контролю здатна пошкодити 50  % та 
більше урожаю яблуні (Хоменко, 1996). Інтенсивне використання переважно хімічних інсектицидів 
сумісно з феромоніторингом, організаційно-господарськими заходами, дозволяє, більш-менш надійно 
захищати урожай (Лапа та ін., 2006). Проте подальше вдосконалення технологій захисту яблуні від 
плодожерки може ґрунтуватись на детальному вивченні особливостей біології та екології шкідника, 
специфіки взаємодії з паразитами, хижаками та збудниками хвороб (Дрозда, 2006 ). 

Дослідження впродовж останніх трьох років проводили в колективних та приватних 
господарствах Київської та Хмельницької областей, з використанням загальноприйнятих методів 
польових досліджень. Шляхом прямих спостережень за плодожеркою вивчали динаміку та характер 
розвитку окремих фаз, оцінювали роль природних регуляторних чинників в онтогенезі шкідника 
(Audemard, 1976). Оцінювали ефективність окремих прийомів в регулюванні чисельності та 
шкідливості плодожерки. 

Встановлено, що хижацтво – важлива складова частина природного добору, що впливає на 
еволюційний розвиток та стратегію яйцекладки. Виявлено дві групи хижаків: гризучі та сисні. 
Спостерігалась висока чисельність хижаків, особливо сонечка, мурашок та сисних видів – клопи 
Anthocoris та Blepharidopturus. Внаслідок їх діяльності гинуло від 12,7 до 19,4 % яєць плодожерки. 
Досліджували також просторовий розподіл яєць плодожерки та кількість яєць відкладених в 
різноманітних екологічних нішах. Результати досліджень, стосовно стратегії вибору самицями 
екологічних ніш представлено у таблицях 1 та 2. Переважну (76,2  %) кількість яєць самиці 
відкладають по одному. Більша частина із них 72,3  % відкладено на верхній стороні листка, на 
плодах – лише 17,3  % на пагонах – 6,7  % і тільки 3,7 – на нижній стороні листка. Очевидно, що 
стратегія вибору самицями шкідника екологічних ніш еволюційно виправдана і властива типовим 
фітофагам К-стратегам, з характерною здатністю турботи про нащадків. Дійсно, плодожерка 
характеризується низьким репродуктивним потенціалом 40-120 яєць і рідко більше 150. Проте, вони 
розташовані у відносно безпечних екологічних нішах. За нашими спостереженнями основні трофічні 
маршрути чисельних хижаків і паразитів пролягають якраз на нижній стороні листків, на пагонах та 
плодах. Генетична пам’ять виду спонукає самиць відкладати яйця у порівняно безпечних нішах, 
відсутність високо спеціалізованих видів паразитів та хижаків зводять їх регулюючу роль до 
модифікуючої. Важливо і те, що для того, щоб збільшити вірогідність виживання нащадків, 
необхідно, щоб самиця збільшила затрати часу та енергії. У той же час зростає і ризик її власної 
загибелі. Життєздатність плодожерки залежить від періоду яйцекладки, місцем та розміром 
яйцекладки. Втрата яєць менша впродовж піку та кінця періоду льоту. Яйцекладка на плід має 
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переваги – це джерело їжі. Одночасно і ризик – швидкий їх ріст стає часто причиною виштовхування 
і загибелі яєць, плоди часто опадають. Очевидно, що для яблуневої плодожерки еволюційно вигідно 
пошкоджувати стільки плодів, скільки неможливо, оскільки це не впливає на урожай в наступному 
році. 

Таблиця 1 – Стратегія вибору самицями яблуневої плодожерки екологічних ніш 
(Київська область 2004-2006 рр.) 

Характер яйцекладки на субстраті, відкладено: 
1 яйце 2 яйця 3 та більше Популяції плодожерки Знайдено яєць, 

екз. 
екз.  % екз.  % екз.  % 

Промислові насадження яблуні 206 159 77,5 33 15,8 14 6,8 
Присадибні ділянки 238 177 74,3 39 16,4 22 9,3 
Дикорослі яблуні, лісосмуги 89 68 76,8 13 14,6 8 5,8 
Разом 533 404 76,2 85 16,6 44 7,2 

Таблиця 2 – Відносний рівень адаптивного вибору репродуктивної стратегії самиць 
яблуневої плодожерки (Київська область 2004-2006 рр.) 

Верхня сторона 
листка 

Нижня сторона 
листка Плоди Пагони Популяції плодожерки 

Знайдено 
яєць, 
екз. екз.  % екз.  % екз.  % екз.  % 

Промислові насадження яблуні 172 121 70,1 8 4,7 30 17,4 13 7,8 
Присадибні ділянки 211 156 74,2 7 3,3 39 18,8 9 3,7 
Дикорослі яблуні, лісосмуги 93 68 72,8 3 3,1 15 15,9 7 8,2 
Разом 476 345 72,3 18 3,7 84 17,3 29 6,7 

Широке розсіювання яєць у просторі та часі спостерігається у багатьох К-стратегах, що 
дозволяє цим видам успішно конкурувати в агроценозах, де є висока чисельність хижаків, а живильні 
ресурси розсіяні та обмежені. Плоди здатні вигодовувати тільки певну кількість личинок. Таким 
чином, велика кількість яєць біля окремого плоду не буде мати вирішального значення. 

Наведені дослідження показують високий рівень пристосування плодожерки до дії не тільки 
природних регуляторних факторів, але і до дії різноманітних винищувальних заходів: агротехнічних, 
біологічних та хімічних. Плодожерка розвивається у 1-3 поколіннях за вегетацію. Розтягнутий літ 
імаго та яйцекладка ускладнюють, а часто унеможливлюють оптимізацію використання інсектицидів. 
Важливим є і те, що гусениці, які щойно відродились, перебувають на поверхні субстрату від 5 до 15-
20 хв. Далі вони проникають у плід, де знаходяться у безпеці. 

Враховуючи викладене, вирішальне значення в організації ефективного контролю шкідника 
мають такі фактори, як вибір найбільш ефективних препаратів для обробок дерев, строків 
обприскувань, а також якості покриття дерев робочою рідиною. Вважається, і це підтверджено 
нашими дослідженнями про те, що найбільш ефективним є використання гормональних препаратів 
на зразок Інсегару 25 WP з.п., Матчу 050 ЕС, к.е., та Люфоксу 105 ЕС, к.е. Важливою особливістю їх 
використання є те, що робочі суміші препаратів необхідно наносити на дерева на початку яйцекладки 
плодожерки. Саме у такому випадку спостерігалась потрійна дія препаратів: ембріональна – на 
зародок який тільки сформувався у яйці, на гусениць, що відроджувались та імаго, котрі зазнавали 
стерильної дії. Використання цих препаратів забезпечує ефективність на рівні 92-95  %. Проте, 
розтягнутий літ шкідника, наявність у лісосмугах диких яблунь, а також грецького горіха – основного 
джерела формування популяцій плодожерки, а також проблема резистентності, вимагає пошуку 
більш ефективних способів контролю їх чисельності. 

Нашими дослідженнями апробована технологія сумісного використання гормональних 
препаратів та паразити яєць трихограми – Trichogramma dendrolimi. Останню розселяли на початку, в 
період масової яйцекладки та в кінці, з розрахунку 150-300 самиць на дерево у трьох пунктах, 
чергуючи випуски трихограми з обробкою дерев гормональними препаратами. Важливою 
особливістю трихограми є її здатність заражати яйця плодожерки відкладені самицями на плоди, на 
котрі не потрапляє робоча рідина. Крім того, трихограма розмножується в саду і стає одним із 
довготривалих елементів контролю чисельності плодожерки. Помітну регулюючу роль, при 
використанні гормональних препаратів відіграють паразити гусениць та лялечок плодожерки, 
зокрема яйце-гусеничний паразит Ascogaster quadridentatus Wesm. Його конкурентна взаємодія з 
популяціями трихограми підсилює господарську ефективність обох видів. У той же час існує 
проблема, що пов’язана з феноменом багаторічної діапаузи у плодожерки. Нашими дослідженнями 
встановлено, що щорічно від 1,5 до 3,5  % усього фонду діапаузуючих гусениць, формується 



 Розділ 2. Зоологія та екологія тварин  

 129

багаторічна діапауза своєрідний страховий запас шкідника, який поповнює та стабілізує чисельність 
виду в агроценозах. Вирішальне значення в технології захисту яблуні набуває моніторинг 
плодожерки, з використанням синтетичних феромонних пасток. Порогова чисельність самців, що 
потрапили у пастку, для другого покоління. Важливо при цьому те, що винищувальні заходи 
необхідно проводити таким чином, щоб зменшити чисельність першого покоління до рівня, за якого 
проти другого покоління, для захисту пізніх сортів, можна використовувати одну обробку 
гормональним препаратом сумісно з розселенням трихограми. 

Таким чином, проведені дослідження показали високий рівень адаптації яблуневої плодожерки 
до зовнішніх умов, котрий проявляється у різноманітних пристосувальних проявах, здатності 
ефективно протистояти дії паразитів та хижаків. Ці фактори необхідно враховувати при 
обґрунтуванні технологій захисту яблуні від плодожерки. 
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УДК: 502.74 :639.1053 
ПОЛІМОРФІЗМ В ПОПУЛЯЦІЇ ЖОВТОНОГОГО МАРТИНА (LARUS CACHINNANS) 

ОБІТОЧНОІ ЗАТОКИ ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ’Я (ООМОРФОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ) 
Ю. Ю. Дубініна, О. І. Кошелев 

Мелітопольський державний педагогічний університет 
 
Поліморфність популяції визначає її загальну, багатопланову структурованість як одну з 

найважливіших особливостей біологічних систем. Генетична поліморфність поряд з можливістю 
швидкого розмноження у ряді поколінь особин-носіїв вдалих генетичних варіантів і забезпечує 
пристосування популяції до різкого впливу незвичайних умов. Будь-яка природна популяція є багато 
чисельною, поліморфною та ізольованою від інших популяцій і як ціле реагує на певні впливи, 
виявляючи свою специфічну мінливість. Вивчення внутрівидової мінливості розпочинається з 
виділення дискретних ознак популяції – фенів, характерних для мінливості вивчаємих форм, 
кількісного і якісного вивчення фенів [5]. 

Яйце птахів – це досить зручний об`єкт еколого-морфологічних досліджень. Воно є досить 
доступним, ніж екстер’єрні та морфологічно-фізіологічні характеристики. Вивчаючи пташине яйце 
можна отримати велику інформацію про закономірності видової та міжвидової мінливості птахів [1]. 

При вивченні структури індивідуальної мінливості велика увага приділяється чинникам 
зовнішньої та внутрішньої (організменної) середи. До чинників зовнішньої морфології птахів 
відносяться розміри та форма яєць, які описуються метричними характеристиками та забарвлення 
яєць, що описується візуально. Для кількісного вивчення морфо-метричних характеристик пташиного 
яйця використовуються лінійні розміри: довжина (L) та максимальний діаметр (B). Якісними 
характеристиками яйця вважають форму та забарвлення яєць [1,2,4]. 

В різних видів птахів яйця можуть бути незабарвленими, забарвленими однотонно та мати на 
шкарлупі малюнок. В закрито гніздуючих видів птахів яйця частіше за все забарвлені однотонно, для 
відкрито гніздуючих видів характерна широка варіація фонового забарвлення шкарлупи, наявність 
малюнку, який разом з кольором основного фону може маскувати яйце на субстраті. Зручним 
модельним об`єктом для вивчення поліморфізму в даному регіоні є багаточисельні види мартинових 
птахів. Спостереження та збір матеріалу проводились протягом 2003-2005 років на півдні Запорізької 
області у гніздових колоніях жовтоного мартина (L.саchinnans), розташованих на Обіточній косі 
Азовського моря. Промірено 178 яєць, визначена частота зустрічає мості фенів забарвлення фона 
шкарлупи (12 фенів) та елементів і типів малюнку (7 фенів). Морфо-метричні дані були отримані за 
допомогою штангенциркуля, забарвлення яєць визначалось візуально і описувалось за методикою 
Ю.В. Костіна [3]. По зібраним даним та щоденниковим записам було опрацьовано великий матеріал, 
вивчена варіація фонового забарвлення та лінійних розмірів яєць в популяції L.cachinnans на 
Обіточній косі. Дослідження, проведені нами в цій колонії дозволили виявити особливості 
міжрокової мінливості ооморфологічних показників жовтоного мартина. 
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Серед виділених 7 фенів малюнку переважали яйця з великими плямами (69,6  %), доля інших 
фенів розподілилася наступним чином: плями середнього розміру (12,3  %), дрібні плями (5,6  %), 
лінії (11,2  %). Зустрічалися яйця що мали плямисто-лінійний малюнок (0,5  %), «віночок» (0,5  %) та 
без малюнку (1,1  %), (табл.1).  

Таблиця 1 – Зустрічаємість варіантів малюнку яєць жовтоногого мартина 
в 2003-2005 рр. на Обіточній косі, *. 

Варіанти малюнку,  % Фон забарвлення яйця 
1 2 3 4 5 6 7 

Світло-зелений 17,9 2,8 1,6 1,6 - - - 
Світло-захисно-зелений 2,8 - - - - - - 
Світло-захисний 5,0 1,6 1,1 - - - - 
Захисно-зелений 4,4 1,1 - 1,1 - 0,5 - 
Оливковий 1,6 - - - - - - 
Світло-сіро зелений 1,1 - - 0,5 - - - 
Світло-сірий 6,7 2,8 - 2,8 - - - 
Сірий 5,6 3,9 1,6 1,6 0,5 - 1,1 
Сіро-коричневий - - - 1,1 - - - 
Світло-коричневий 17,4 - 1,1 1,6 - - - 
Коричневий 4,4 - - 0,5 - - - 
Темно-коричневий 1,1 - - - - - - 

Всього,  % 69,6 12,3 5,6 11,2 0,5 0,5 1,1 

*) Умовні позначення: варіанти малюнку – 1 – великі плями; 2 – плями середнього розміру; 3 – дрібні плями; 4 – лінії; 
5 – віночок: 6 – лінійно-плямистий; 7 – без малюнку. 

Найчастіше зустрічалися яйця з рівномірним розташуванням малюнку. Найбільше виявлено 
яєць з густим малюнком ( 65  %), рідше з рідким (12,5  %), також яйця без малюнку (1,1  %). За час 
дослідження серед яєць по фону шкарлупи переважали світлі відтінки зеленувато-коричневого та 
сірого (54,4 %), світло-захисно-зелені (20 %), темно-сірі (14 %), темно-зелено-коричневі (7 %). Як 
аномалії били зустрінуті яйця з світло-сіро-зеленим, оливковим та сіро-коричневим забарвленням 
шкарлупи доля цих фенів мала незначну частку (0,6-1 %). При аналізі даних було виявлено 
закономірність перерозподілу кількості фенів фонового забарвлення по різним рокам. Так в 2003 році 
зустрічається світло – захисний фон, в 2004 р. його не спостерігається, а в 2005 р. він зустрічається 
знову. Схожа ситуація складається і з коричневою морфою фонового забарвлення. Світло-сіра морфа 
з’являється у цій популяції в 2004 р., а в 2005 р. досягає 27,9  % (табл. 2). 

Таблиця 2. Міжрокова мінливість забарвлення, розмірів яєць жовтоногого мартина 
на Обіточній косі в залежності від їх розмірів,*. 

Зустріч варіантів,  % Групи яєць за 
розмірами п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

± % 

2003 рік 
І. 67,0 х48,7 9 11,1 - 33,3 - - 11,1 - - - 22,2 22,2 - ±0,01 
ІІ. 71,5х49,8 14 35,7 7,1 7,1 - - 7,1 - 7,1 - 21,4 7,1 7,1 ±0.03 
ІІІ.74,6 х49,0 14 28,5 7,14 14,2 14,2 - 7,14 - 14,2 - 7,14 - 7,14 ±0.03 
Всього за рік 37 27,0 5,4 16,2 5,4 - 8,1 - 8,1 - 16,2 8,1 5,4 ±0.03 
2004 рік 
І. 67,1 х48,5 23 21,7 8,69 - 21,7 - - 4,34 13,0 - 30,4 - - ±0.04 
ІІ. 71,5х48,9 28 21,4 - 3,57 - 10.7 - 7,14 17,8 7.14 32,1 - - ±0.04 
ІІІ.75,5 х49,8 22 18,1 4,54 22,7 - - - - 36,3 - 18,1 - - ±0.04 
Всього за рік 73 20,5 4,1 - 15 4.1 - 4,1 21,9 2.7 27,3 - - ±0.07 
2005 рік 
І. 66,3 х48,3 24 20,8 - - - - - 29,1 12,5 - 25,0 12,5 - ±0.01 
ІІ. 71,5х49,6 29 27,5 - - - - - 27,5 10,3 - 20,6 13,7 - 0.03 
ІІІ.74,1 х50,0 15 33,3 - - - - - 26,6 6,6 - 33,3 - - ±0.02 
Всього за рік 68 26,4 - - - - - 27,9 10,2 - 25,0 10,2 - ±0.03 

*) Умовні позначення: групи яєць за розмірами: І – дрібні, ІІ – середні, ІІІ – великі; 1-12 – фонове забарвлення яєць:  
1 – світло-зелений; 2 – світло–захистно-зелений; 3 – світло-захисний; 4 – захисно-зелений; 5 – оливковий; 6 – сіро-зелений; 
7 -світло–сірий; 8 – сірий; 9 – сіро-коричневий; 10 – світло-коричневий; 11 – коричневий; 12 – темно-коричневий; п – 
кількість яєць. 

Розміри яєць є досить мінливими і в цілому варіюють від 48.8-81,1мм (довжина яйця L) до 49,0- 
51,7 (максимальний діаметр яйця В). міжрокові середні показники наступні: 2003 р. (п = 37) 



 Розділ 2. Зоологія та екологія тварин  

 131

71,03×49,1± 0.5; 2004 р. (п = 73) 71,3×48,8± 1.05; 2005 р. (п= 68) 69,9×48,9± 0.05. встановлено, що 
коефіцієнт варіації (CV,  %) довжини та максимального діаметру яєць у даній популяції змінюється з 
роками. В 2003 р. коефіцієнт варіації по (L) = 4,8  %, 2004-2005 рр. –5,5  %; та по (В) –2003 – 4,6  %, 
2004 – 3,5  %, 2005 – 5,9  % відповідно. 

Зібраний матеріал був підданий статистичній обробці. В ході аналізу розмірів яєць, коли за 
основні критерії було обрано фонове забарвлення шкарлупи і характер малюнку, незалежно один від 
одного, було встановлено, що середні розміри яєць залишаються відносно стабільними протягом 
декількох років, а забарвлення та малюнок яєць не пов`язані і не визначаються їх розмірами. Ми 
підтримуємо дані [1,2,4], в роботах яких встановлено залежність лінійних розмірів яєць від об`єму, а 
мінливість всередині кладки, як правило носить нерегулярний характер. Встановлено, що розміри 
яєць жовтоногого мартина змінюються в залежності від віку, характеру кормової бази, черговості 
знесення і є запрограмованими генетично. Це підтверджують і дані інших авторів[2,4]. Причини 
мінливості та забарвлення, певно визначаються кольором та характером субстрату та гніздового 
матеріалу і особливостей харчування самок у період яйцекладки, що у подальшому планується 
вивчити експериментально. 
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КОРЕЛЯЦІЯ МІЖ ЧАСТОТОЮ ЗУСТРІЧІ ФЕНІВ СТІЙКОСТІ ДО ІНСЕКТЕЦИДІВ 

В ПОПУЛЯЦІЯХ ВИДУ LEPTINOTARSA DECEMLINEATA SAY, 1824 НА ПРИКАРПАТТІ 
А. Л. Єльцов, А. Г. Сіренко 

Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника 
 
Проведено дослідження поширення фенів, що проявляють адаптивність до інсектицидів 

(зокрема, фенів групи KLMP) у різних популяціях виду Leptinotarsa decemlineata Say, 1824 
(Chrysomelidae, Coleoptera, Insecta) Прикарпаття.  

Колорадський жук (Leptinotarsa decemlineata Say, 1924) у популяційній генетиці є 
перспективним видом з точки зору вивчення мікроеволюційних процесів. Вид здійснює міграції, 
заселяє нові території, перебуває під посиленим антропогенним тиском: розробляються і широко 
застосовуються різноманітні інсектициди, створюються сорти картоплі стійкі до цього шкідника. Під 
впливом зазначених факторів Під впливом зазначених факторів відбувається посилення дрейфу генів 
та тиску добору, виникають нові форми, раси Leptinotarsa decemlineata Say стійкі до конкретних 
інсектицидів. 

Hawthorne D. J. Вважає, що гени, які відповідають за структуру забарвлення передньоспинки і 
одночасно за чутливість до піретроїдних інсектицидів зв’язані з Х-хромосомою, але ці гени на 
сьогодні досі не ідентифіковано. Дослідження мікроеволюційних процесів в популяціях Leptinotarsa 
decemlineata Say триває понад 100 років. Розпочав ці дослідження ще Tower L. W. У 1906 р. Після 
широкого розселення колорадського жука в Євразії, винайдення і широкого застосування 
інсектицидів інтерес до даної проблеми зріс. Було виявлено, що ряд фенів по забарвленню 
передньоспинки, зокрема фени групи KLMP, (АВ), D, E3, E(3), E(2)+1, V мають різну адаптивність до 
інсектицидів, зокрема до поліхлорпіненбоверину, хлорофосу, дилору. Зокрема, було виявлено, що 
носії фенів L, D, E3, E(3), V проявляють резистентність до поліхлорпіненбоверину, носії фенів Р, 
(АВ) – до дилору, носії фенів (АВ), D – до хлорофосу. 

Доказом адаптивності фенів є факт неоднакової реакції імаго жуків на дію інсектицидів. Так, 
при дії інсектицидів поліхлорпінену, дилору, хлорофосу та інших спостерігається 5 форм кривих 
смертності жуків, маркованих різними фенами в інтервалі часу 0-8 годин від початку дії 
інсектицидів. Так, жуки з фенами А, В, М, К гинуть рівномірно у всьому інтервалі часу летальної дії, 
жуки з фенами (АВ), D, E(3) у більшості гинуть одразу після обробки їх, і число загиблих жуків 
збільшується на 7-8 годині дії інсектициду. Криві смертності жуків з різними фенами мають кізну 
форму в північній і південній популяціях, залежать від часу обробки жуків, температури, вологості та 
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інших факторів. Вважається, що це прояв плейотропності генів пов’язаних з розвитком плям на 
передньоспинці. 

Збір комах проводився в 16 різних популяціях з Прикарпаття у серпні 2004 р. У кожній 
популяції було проаналізовано від 100 до 254 екземплярів жуків. При обробці зібраного матеріалу 
класифікація фенів здійснювалась як описано в (Кохманюк Ф. С., 1982) – використовувалась 
видозмінена формула Тауера. 

Для проведення порівняльного аналізу структур досліджених популяцій був використовувались 
статистичні критерії та критерії загальноприйняті в фенетиці. Для статистичного аналізу 
використовувались програми «Excell-7» з пакету «Microsoft office-97» та програма «Statistica 6.0 rus». 

У результаті проведених досліджень було виявлено в різних популяціях Прикарпаття 82 різних 
фенів, але оскільки під впливом застосування інсектицидів найбільше змінюється частота зустрічі 
фенів групи KLMP – для порівняння популяцій були вибрані саме ці варіабельні фени. Більшість 
популяціій по цій групі фенів статистично вірогідно відрізнялися (Р<0,01 в кожному випадку 
порівнянь) – крім окремих популяцій – так статистично не відрізняються популяції с. Цінова і с. 
Брошнів (відносно географічно близькі популяції), с. Майдан і с. Вільшаниця (відносно віддалені 
популяції), с. Ворона і с. Підшумляниці (сильно віддалені популяції) та ін. (Р>0,05).  

Найменша статистична відмінність між популяціями виявились популяцій з с. Дорогів і с. 
Черемхів – між одними з найбільш віддалених популяцій серед досліджених у 2004 р. (χ2=0,127; 
Р>0,98), а найбільш статистично імовірна відмінність була виявлена між популяціями з м. Тлумач і с. 
Ясень (χ2=86,809; P<0,01). Як бачимо, далеко не завжди географічний фактор був визначальним – 
іноді географічно близькі популяції різко відрізнялись по феногенетичній структурі, а географічно 
відділені популяції були подібні (табл. 1, 2). 

Таблиця 1 – Відносні частоти зустрічей варіабельних фенів групи KLMP в різних популяціях 
Leptinotarsa decemlineata Say Івано-Франківської області в 2004 році. 

Наведено показник внутрішньо популяційної мінливості (μ). 
Відносні частоти зустрічі фенів Група популяцій Популяція 

K L M P 
μ 

Ясень (Ya) 0,018 0,170 0,377 0,679 0,984 
Цінова (C) 0,050 0,133 0,067 0,600 0,635 
Перегінське (Pe) 0,020 0,208 0,030 0,604 0,598 

Перегінська 

Закреничне (Z) 0,013 0,150 0,000 0,650 0,427 
Дорогів (D) 0,077 0,231 0,029 0,692 0,774 Калушська 
Брошнів (B) 0,047 0,226 0,078 0,510 0,496 
Підшумляниці (Pd) 0,065 0,196 0,234 0,561 0,849 Галицька 
Садки (S) 0,018 0,055 0,045 0,436 0,385 
Івано-Франківськ (IF) 0,131 0,115 0,142 0,743 0,941 
Тлумач (T) 0,002 0,004 0,042 0,464 0,253 
Озерни (O) 0,058 0,373 0,135 0,663 0,838 
Черемхів (Ch) 0,000 0,136 0,029 0,602 0,635 
Ворона (V) 0,057 0,210 0,143 0,600 0,856 
Вільшаниця (Vi) 0,010 0,118 0,049 0,461 0,459 
Майдан (M) 0,016 0,073 0,078 0,684 0,564 

Івано-Франківська 

Павлівка (P) 0,074 0,075 0,035 0,248 0,380 

Відмічена нерівномірність поширення фенів зчеплених зі стійкістю до інсектецидів на 
території області. Найбільш висока відносна частота зустрічі фенів Р і К відмічена в районах 
максимального антропогенного тиску – на околицях м. Івано-Франківська, де рівень забруднення 
різними антропогенними полютантами значно вищий ніж у передгірних і гірських сільських 
населених пунктах. Слід зазначити, що кореляцію зі стійкістю до інсектицидів однозначно доведено 
лише щодо фенів P та L. Щодо фенів К і М доказів такої кореляції немає. Отримані нами дані 
дозволяють стверджувати, що фен К, який зустрічається з найвищою частотою саме в найбільш 
забруднених агроценозах Прикарпаття пов’язаний з певною стійкістю до певних токсинів. 

Визначення коефіцієнту внутрішньо популяційної різноманітності (μ) показало, що чіткої 
кореляції між антропогенним навантаженням, урбанізацією та різноманітністю популяцій по фенам 
групи KLMP не простежується: найвищою різноманітністю відрізнялись популяції с. Ясень (гірський 
район) та м. Івано-Франківська (табл. 1). 
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Таблиця 2 – Порівняльний аналіз феногенетичних структур різних популяцій 
Leptinotarsa decemlineata Say Івано-Франківської області по фенах групи KLMP. 

Показано значення міжпопуляційних фенетичних відстаней (D) 
 T IF P М V S Ya Z 

T - 0,028 0,079 0,005 0,065 0,007 0,111 0,028 
IF  - 0,016 0,015 0,020 0,012 0,062 0,031 
P   - 0,051 0,023 0,043 0,100 0,045 
М    - 0,034 0,0004 0,084 0,014 
V     - 0,030 0,043 0,033 
S      - 0,086 0,011 

Ya       - 0,127 
Z        - 
 Pd Vi Ch Pe D О B C 

T 0,095 0,029 0,031 0,054 0,056 0,038 0,026 0,025 
IF 0,041 0,019 0,013 0,035 0,027 0,009 0,011 0,009 
P 0,058 0,035 0,018 0,036 0,020 0,022 0,030 0,023 
М 0,060 0,010 0,014 0,028 0,029 0,016 0,008 0,008 
V 0,013 0,013 0,022 0,017 0,017 0,004 0,010 0,013 
S 0,059 0,008 0,010 0,023 0,023 0,013 0,006 0,005 

Ya 0,011 0,079 0,109 0,107 0,113 0,048 0,061 0,078 
Z 0,078 0,006 0,007 0,007 0,009 0,021 0,011 0,008 
Pd - 0,041 0,064 0,055 0,059 0,020 0,032 0,043 
Vi  - 0,007 0,005 0,008 0,006 0,002 0,002 
Ch   - 0,010 0,005 0,012 0,008 0,003 
Pe    - 0,003 0,015 0,011 0,009 
D     - 0,014 0,012 0,008 
О      - 0,002 0,004 
B       - 0,001 
C        - 

Примітка: Позначення популяцій як в табл. 1. 

Таблиця 3 – Кореляційний аналіз відносної частоти зустрічі фенів асоційованих з резистентністю до 
інсектицидів у різних популяціях Leptinotarsa decemlineata Say Івано-Франківської області. 

Показаний коефіцієнт кореляції (r). Високі значення позитивної і негативної кореляції виділені. 
Фени K L M P (AB) E3 E(3) E(2)+1 V 

K - 0,232 -0,009 0,236 0,150 -0,235 0,163 -0,332 -0,139 
L  - 0,293 0,522 0,190 -0,395 0,221 -0,412 0,095 
M   - 0,318 0,056 -0,227 -0,421 -0,568 -0,329 
P    - 0,309 -0,329 0,065 -0,243 0,366 

(AB)     - -0,565 -0,099 -0,531 0,115 
E3      - 0,008 0,432 0,193 
E(3)       - 0,564 0,400 

E(2)+1        - 0,312 
V         - 

На основі визначення к оефіцієнту міжпопуляційних фенетичних відстаней (D) була 
побудована дендрограма між популяційних відстаней. Дендрограма не співпадає з просторовими 
відстанями між популяціями – найбільш віддаленими по феногенетичній структурі виявились 
географічно близькі популяції (м. Тлумаяч і с. Озеряни), що наводить на думку про вирішальний 
характер дії застосування різних інсектицидів (що носили нерівномірний характер на території 
області) на мікроеволюційні процеси. 

Був здійснений кореляційний аналіз аналіз відносної частоти зустрічі фенів асоційованих з 
резистентністю до інсектицидів (фенів групи KLMP а також фенів (АВ), E3, E(3), E(2)+1, V) у різних 
популяціях Leptinotarsa decemlineata Say Івано-Франківської області (табл. 3). При більшості 
випадків аналізу кореляції між частотою зустрічі цих фенів не простежується, але було виявлено 
наявність відносно високої позитивної кореляції між частотами зустрічі фенів L і Р – фенів, що 
асоціюються зі стійкістю до різних інсектицидів – поліхлорпіненбоверину і дилору відповідно. Також 
виявлено позитивну кореляцію між відносними частотами зустрічі фенів E(3) і E(2)+1. Виявлена також 
досить висока негативна кореляція між частотами зустрічі фенів E(2)+1 і М; E(2)+1 і (АВ); E3 і (АВ); E(2)+1 
і (АВ). Ці негативні кореляції імовірно є невипадковими, особливо при врахуванні того факту, що 
фен (АВ) проявляє резистентність до низки інсектицидів, тоді як фени групи Е проявляють вибіркову 
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резистентність. Факт кореляції частоти зустрічі фена з групи Е з феном М наводить на думку, що фен 
М теж пов’язаний з виникненням резистентності. Досі факти про адаптивність фена М чи його 
зв’язок з резистентністю до інсектицидів були не відомі.  

Висновки: 
1. В досліджених популяціях простежується чітка кореляція між відносними частотами зустрічі 

окремих фенів, що проявляють стійкість до різних інсектицидів – як позитивна так і негативна. 
2. Найвища позитивна кореляція по відносним частотам зустрічі відмічена між фенами E(2)+1 та 

E(3) – фенів, що проявляють адаптивність до однієї групи інсектицидів. 
3. виявлено наявність відносно високої позитивної кореляції між частотами зустрічі фенів L і Р – 

фенів, що асоціюються зі стійкістю до різних інсектицидів – поліхлорпіненбоверину і дилору 
відповідно. 

4. Найвища відносна частота зустрічі фенів Р і К які асоційовані зі стійкістю до певних 
інсектицидів відмічена в популяції з околиць м. Івано-Франківська – популяції з максимальним 
антропогенним навантаженням порівняно з іншими дослідженими популяціями. 
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ЧЕШУЕКРЫЛЫХ (LEPIDOPTERA, RHOPALOCERA) В ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

А. В. Жаков, С. К. Бурма 
Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді 

 
В настояшее время увидили свет несколько обобщающих работ по фауне дневных 

чешуекрылых Украины [2,5] и Восточной Европы с подробным описанием [4] фауны Украины. Но 
видовой состав по Запорожской области, представленный в этих работах, не совсем отвечает 
действительности. В первых работах ареалы распространения приведены в упрощенной форме и 
показывают для исследуемого региона большое количество видов, не отмеченных нами при 
многочисленных многолетних полевых исследованиях. В работе [4] ареалы видов представлены 
корректно, с указанием конкретных точек нахождения экземпляров или популяций видов. К 
сожалению, в этой работе не учтен ряд малоизвестных публикаций по Запорожскому региону, а 
единственная сводка по фауне дневных чешуекрылых увидела свет 20 лет назад [3]. В работе [1] 
приводятся количества видов в семействах, без приведения всего видового состава. 

За прошедшее время количество известных видов этой группы чешуекрылых на территории 
Запорожской области увеличилось в полтора раза и составило 105 видов. Приводим информацию по 
распространению булавоусых чешуекрылых, не вошедших в последнюю сводку по области [3], по 
которым в нашем распоряжении имеется фактический материал.  

Авторы выражают благодарность Будашкину Ю. И. (Крым), Ивко С. А. (г. Токмак), Сучкову 
С.И. (г. Мелитополь) и Ковалеву И.Н. (г. Мелитополь), предоставившим материалы или сведения о 
находках чешуекрылых в Запорожской области. 

Виды, впервые приводимые для области отмечены *. 
*Carcharodus orientalis Reverdin, 1екз. Акимовский район (1экз, Сучков С.), исследования 

генитальных препаратов этой бабочки не проводились, есть вероятность, что это C. flocciferus. 
Hesperia comm.a L., 1 экз. пойман А. Бидзилей в заповеднике «Каменные могилы». 
Thymelicus sylvestris Poda, Вольнянский район и Правобережная часть Запорожского района, не 

редкий. 
Parnassius mnemosyne L., единственная локальная малочисленная популяция в б. Бальчанской 

Вольнянского района. 
Euchloe ausonia (Hübner),юго-западные районы: Акимовский, Мелитопольский и Приазовский, 

наиболее высокая численность до 10-15 экз/час в заказнике «Сивашик». 
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Zegris eupheme (Esper), единственная локальная малочисленная популяция в заказнике 
«Сивашик» Акимовского района.  

Colias alfacariensis Stgr., локальные находки: Запорожский р-айон, б. Нижняя Хортица; 
Нопониколаевский р-н, зоосад «Таврия», Розовский р-н, заповедник «Каменные могилы». 

Colias chrуsothemе (Esper), 1 ♂ Ореховский р-н, 5 км севернее с. Кирова, ур. Белые глины, 
15.07.2000г. 

Kirinia climena (Esper), обычна по искусственным лесопосадкам и байрочным лесам вдоль 
берега Днепра в Вольнянском районе, от с. Ясиноватое до с. Чапаевки.  

Lasiommata megera (Linne), единственный экземпляр пойман в заповеднике «Каменные 
могилы». 

Coenonympha arcania (L.), обычен в локальной популяции в б. Бальчанской Вольнянского 
района, на прилегающих территориях редок. 

Aphantopus hyperantus (L.), отмечен на о. Хортица, единичные экземпляры. 
Hyponephele jurtina (L.), первые экземпляры стали отмечаться в конце 90-х, сейчас обычен в 

локальных популяциях в Акимовском, Вольнянском, Запорожском, Каменко-Днепровсом, 
Мелитопольском, Токмацком и Черниговском районах.  

*Apatura metis Freyer, по берегам Днепра в Вольнянском и Запорожском районах, а так же на о. 
Хортица. 

Limenitis сamilla (L.), единственный экземпляр пойман в б. Бальчанской Вольнянского района.  
*Nymphalis xanthomelas (Esper), в области поймано два екземпляра: б. Баснька Васильевский 

район, с. Терпение Мелитопольский район (Ковалев И.Н.).  
Euphydryas maturna (L.), единственная локальная популяция в балках Бальчанской и 

Россоховатой Вольнянского района. 
*Melitaea diamina (Lang), единственный экземпляр пойман в б. Бальчанской Вольнянского 

района. 
Clossiana euphrosyne (L.), единственный экземпляр пойман в б. Бальчанской Вольнянского 

района, есть также устная информация о находках этого вида на о. Хортица. 
Quercusia quercus (L.), обычен по байрочным лесам в Вольнянском и Запорожском районах, а 

так же на о. Хортица. 
Noromannia acaciae (Fabricius), обычен по байрочным лесам в Вольнянском и Запорожском 

районах, а так же на о. Хортица. 
Noromannia ilicis (Esper), единственная локальная популяция в балках Бальчанской и 

Россоховатой Вольнянского района. 
Everes alcetas (Hoffmansegg), отмечен только в плавневой части о. Хортица. 
Cupido osiris (Meigen), единственная малочисленная популяция находится в б. Генералке на о. 

Хортица.  
Cupido minimus (Fuessly), нами отмечен в Каменко-Днепровском районе, на правом берегу р. 

Великая Белозерка, в 10 км южнее г. К-Днепровки, Ивко С. сообщает о находке этого вида в 
Токмацком районе. 

Pseudophilotes vicrama (Beuret), малочисленные локальные популяции в Запорожском, 
Вольнянском, Розовском районах и о. Хортица. 

Eumedonia eumedon (Esper), две локальные популяции: Розовский район, заповедник 
«Каменные могилы», Черниговский район, окр. с. Салтычии.  

Aricia agestis (Den. & Schiff.), Вольнянский, Запорожский, Приазовский районы. 
*Aricia allous (Geuer), два екземпляра пойманы Будашкиным Ю.И. в б. Нижняя Хортица 

Запорожского района. 
Polyommatus damone tanais Dantchenko et Pljushtch, две малочисленные локальные популяции: 

Токмацкий район, окр. с. Жовтневе, Мелитопольский район, балка Троицкая. 
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УДК: 595.793.2 
ВПЛИВ ВИСОТНОГО ГРАДІЄНТУ НА ПРОСТОРОВИЙ РОЗПОДІЛ TENTHREDINIDAE 

(HEMINOPTERA, INSECTA) НА ПРИКАРПАТТІ 
В. В. Заброда, А. Г. Сіренко 

Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника 
 
Дослідження пильщиків Tenthredinidae Українських Карпат та прилеглих територій почалися 

ще в ХІХ ст. (Niezabitovski, 1896-1897 i 1898-1899; Moscary, 1897) і продовжувались в минулому 
столітті (Gregor, 1927; Kapuscinski, 1936; Бокотей, 1956 та ін.). Дані з екології окремих шкідників є в 
статтях Загайкевича (1954, 1956); Руднєва (1955) та ін. Починаючи з 1947 р еколого-фауністичне 
дослідження пильщиків Tenthredininae Українських Карпат проводив Єрмоленко (1956, 1957, 1957а, 
1959, 1959а, 1960, 1964, 1966, 1979, 1993). Проте фауна Tenthredininae Івано-Франківської області 
залишилась недостатньо дослідженою, адже основний матеріал був зібраний вище зазначеними 
дослідниками в нинішній Закарпатській області. Що стосується Північного мегасхилу Українських 
Карпат, то зведень видового складу по комахах Tenthredininae цієї території немає. Лишилося 
недослідженим питання впливу висотного градієнту на розподіл видів Tenthredininae на території 
Прикарпаття. Окремі дані по висотному градієнту в фауні Tenthredininae наводить Єрмоленко (1957, 
1964). Дослідження цього питання в рамках вивчення фауни Tenthredinidae Українських Карпат і 
прилеглих територій ми здійснювали у 2000-2006 рр. на території Івано-Франківської області. 
Дослідження проводились на території гірських масивів Горгани, Чорногора, Чивчини, а також в 
Передкарпатті. Всього було закладено для досліджень 15 стаціонарів в різних біотопах і на різних 
висотах від 256 до 2000 м над рівнем моря. 

Отримані результати розподілу видів Tenthredinidae по висотному градієнту наведені в табл. 1. 
Для Dolerinae використані крім даних власних досліджень, дані, наведені Єрмоленко (1966, 1972). 

Таблиця 1 – Висотний градієнт в розподілі видів Tenthredinidae (Heminoptera, Insecta) на 
Прикарпатті – за даними власних досліджень і за даними літератури. 

Висоти позначені в м над рівнем моря. 
Висоти № 

п\п Вид 
300-400 400-750 750-800 800-1100 1100-1500 1500-2000

Підродина Dolerinae 
1 Dolerus bimaculatus Geoffroy, 1785 - - + + - - 
2 Dolerus dubius Klug, 1814 + + + + + - 
3 Dolerus conthurnatus Lepeletier, 1823 + + + + + - 
4 Dolerus aericeps Thomson, 1871 + + + + + - 
5 Dolerus germanicus Fabricius, 1775 + + + + + + 
6 Dolerus triplicatus Klug, 1814 + + + - + - 
7 Dolerus anticus Klug, 1814 + + + - + - 
8 Dolerus ferrugatus Lepeletier, 1823 + + + - + - 
9 Dolerus yakonensis Norton, 1872 + + - - - - 
10 Dolerus liogaster Thomson, 1871 + + + + + - 
11 Dolerus gonager Fabricius, 1781 + + + + + + 
12 Dolerus haematodes Schrank, 1781 + + + + + + 
13 Dolerus nitens Zaddach, 1859 - - - - + + 
14 Dolerus anthracinus Klug, 1814 - - - - + + 
15 Dolerus coracinus Klug, 1814 - - + + - - 
16 Dolerus asper Zaddach, 1859 + + + + + + 
17 Dolerus niger Linnaeus, 1758 + - + + + + 
18 Dolerus aeneus Hartig, 1837 - - + + + + 
19 Dolerus sanguinicollis Klug, 1814 + + + + + + 
20 Dolerus picipes Klug, 1814 + + + + + + 
21 Dolerus nigratus Müller, 1776 + + - - - + 
22 Loderus eversmanni Kirby, 1882 + + + + + - 
23 Loderus pratorum Fallen, 1808 + + + + + - 
24 Loderus genucinctus Zaddach, 1859 + + + + + - 

Підродина Tenthredininae 
25 Tenthredopsis litterata Geoffroy, 1785 - - + + - - 
26 Pachyprotasis rapae Linnaeus, 1758 + - + + - - 
27 Macrophya annulata Geoffroy, 1785 + + + + + + 
28 Macrophya rufipes Linnaeus, 1758 + - + + - - 
29 Macrophya duodecimpunctata Linnaeus, 1758 + - - - - - 
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Висоти № 
п\п Вид 

300-400 400-750 750-800 800-1100 1100-1500 1500-2000
30 Tenthredo viridis Linnaeus, 1758 + - + + - - 
31 Tenthredo punctulata Klug, 1816 - - + + - - 
32 Tenthredo scalaris Klug, 1817 - - + + - - 
33 Tenthredo mesomela Linnaeus, 1758 + - + + - - 
34 Tenthredo obsoleta Klug, 1817 - - + + - - 
35 Tenthredo olivacea Klug, 1817 - + + + - - 
36 Tenthredo temula Scopoli, 1763 + - - - - - 
37 Tenthredo rossii Panzer, 1805 + - + + - - 
38 Tenthredo trabeata Klug, 1817 - - + + - - 
39 Tenthredo koehleri Klug, 1816 + - + + + - 
40 Tenthredo albicornis Fabricius, 1792 - - + + + + 
41 Tenthredo flavicornis Fabricius, 1792 + + + + - + 
42 Tenthredo velox Fabricius, 1794 - - + + - + 
43 Tenthredo livida Linnaeus, 1758 + - - - - - 
44 Tenthredo omissa Först, 1834 + - - - - - 
45 Tenthredo arcuata Forster, 1771 - - + + - - 
46 Tenthredo costata Klug, 1816 + - + + - - 
47 Tenthredo scrophulariae Linnaeus, 1758 + - - - - - 
48 Tenthredo devia Konow, 1900 - - + - - - 
49 Sciapterix consobrina Klug, 1816 + - - - - - 

Кількість видів 34 21 39 35 23 15 

Всього було проаналізовано розподіл по висотному градієнту 49 видів Tenthredinidae з двох 
підродин: Dolerinae і Tenthredininae. Найбільшою біорізноманітністю відрізнявся виділений висотний 
пояс 750-800 м н.р.м. Це пояснюється в першу чергу не реальними тенденціями в розподілу видів, а 
тим фактом, що в цьому поясі розташовані найменш ушкоджені людиною біотопи і стації – гірські 
прирічкові луки на території гірського масиву Горгани. Антропогенним тиском, а не висотним 
градієнтом, очевидно, пояснюється і зниження біорізноманітності в рівнинних біотопах порівняно з 
монтанними – на території Прикарпаття рівнинні біотопи переважно перетворені в агроценози зі 
збіднено фауною Tenthredinidae в тому числі. Починаючи з висоти 750 м н.р.м. чітко простежується 
закономірне зниження видового багатства з висотою в умовах Прикарпаття. 

Отримані результати дозволяють стверджувати наявність чіткого висотного градієнту 
розподілу Tenthredinidae на Прикарпатті. Фауна Tenthredinidae на різних висотах відрізнялась як 
кількісним так і якісним складом. 
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УДК: 599.323.2. + 477.43. 
СТАТЕВА ТА ВІКОВА СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦІЇ ВОВЧКА ГОРІШКОВОГО В ШТУЧНИХ 

ГНІЗДІВЛЯХ НА ТЕРИТОРІЇ КАМ’ЯНЕЦЬКОГО ПРИДНІСТРОВ’Я 
Г. Ю. Зайцева 

Інститут екології Карпат НАН України 
 
Вовчок горішковий, Muscardinus avellanarius L. (Rodentia), поширений у дубово-грабових лісах 

Кам’янецького Придністров’я (Кам’янець-Подільський р-н, Хмельницька обл.) і часто заселяє штучні 
гніздівлі для птахів, але дослідження структури популяції виду на цій території не проводили [3]. У 
літературі частково висвітлені популяційні характеристики M. avellanarius у інших регіонах 
досліджень, наприклад, у Росії та Литві [1, 2, 4, 5], але особливості статевої та вікової структури 
популяції вовчка горішкового у Придністровському регіоні є недослідженими.  
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Матеріали дослідження зібрані впродовж 1999-2005 рр. на території Кам’янецького 
Придністров’я. На обліковій ділянці (6 га) у заказнику «Панівецька дача» розвішані на деревах 
штучні гніздівлі зі щільністю 25 гніздівель на гектар. Загалом протягом періоду досліджень 
перевірено 866 гніздівель. Спостереження проводили щомісячно від квітня до листопада. Усіх особин 
вовчка горішкового, знайдених у дуплянках, обліковували, визначали їх стать та вік. 

Упродовж досліджень виділено три вікові категорії вовчків:  
1. juv – новонароджені вовчки, які живуть у виводку з дорослою самкою; 
2. sad – молоді вовчки, які ведуть самостійний спосіб життя поодинці або тримаються групою 

одновікових особин; 
3. ad – дорослі вовчки, які ведуть самостійний спосіб життя.  

Оскільки вовчок горішковий належить до видів з одноосібним способом життя, але в період 
розмноження та розвитку виводків він утворює тимчасові групи, було виділено також три категорії 
групування вовчків: одиночні особини, різновікові та одновікові групи.  

Ми аналізували три рівні статевої структури популяції вовчка горішкового [4]: 
1. вторинне співвідношення статей, тобто у виводках; 
2. субтретинне, тобто серед самостійних молодих вовчків, які не беруть участь у розмноженні; 
3. третинне, тобто серед дорослих вовчків. 

Впродовж досліджень зловили 257 особин M. avellanarius, серед них було 129 самців, 
найчастіше це були молоді особини виводків поточного року (sad – 53,5 %), хоча дорослі вовчки 
траплялися досить часто (ad – 20,9 %). Більшість самців спостерігали в групах, одновікових та 
різновікових (58,1 %). 

Протягом досліджень було зловлено 128 самок вовчка горішкового, майже однаково часто це 
були молоді особини виводків поточного року (sad – 38,3 %) та дорослі вовчки (ad – 35,9 %). 
Переважну більшість самок спостерігали в різновікових групах (68,2 %). 

Частки самців і самок різного віку змінювалися в популяції упродовж року. У квітні частка 
самців (виключно ad) була найвищою, оскільки вони перші прокидаються від зимової сплячки і 
виходять на поверхню землі в пошуках захистків, а самки в цей період не трапляються. У травні 
самки виходять із сплячки та інтенсивно шукають місце для побудови гнізда, починається період 
розмноження, з’являються перші виводки і у цей місяць частка самок незначно перевищує частку 
самців (57,1 % і 42,9 % відповідно). Для літніх місяців характерна рівна кількість самок і самців у 
популяції. Такий розподіл статей частково пояснюється співвідношенням 1:1 у виводках, особини 
яких становлять у популяції у червні 50 %, а в липні – 28 %. Другий пік розмноження починається у 
липні й серед самок переважають дорослі особини (ad – 44 %), а серед самців значна частка належить 
молодим самцям, які є активнішими в цей період, оскільки розселяються по території (sad – 26 %). У 
вересні самці, переважно особини поточного року, продовжують розселення, тому їх кількість більше 
кількості самок (53,7 % і 46,3 % відповідно). Серед самок в цьому місяці переважають дорослі 
особини, оскільки процес розмноження триває (ad – 19,4 %). У жовтні, коли більшість дорослих 
самців залягла в сплячку й процес розмноження припинився, переважають молоді вовчки обох 
статей, які тримаються одновіковими групами (sad – 72,9 %), хоча дорослі самки ще становлять 
значну частину популяції (11,8 %). 

Узагальнюючи дані за весь період досліджень, можливий висновок, що вторинне 
співвідношення статей у цій популяції становить 1:1, субтертинне – 1:1,4, з переважанням молодих 
самців, а серед дорослих вовчків зі співвідношенням 1:1,7 переважають самки. Упродовж року вікова 
структура популяції вовчка горішкового змінюється, але загалом переважають молоді особини (45,9 
%), що напевно частково пояснюється їх більшою активністю і відповідно більшою кількістю 
реєстрацій у дуплянках. 

Порівнюючи наші результати щодо статевої та вікової структури популяції вовчка горішкового 
з даними інших дослідників [1, 2, 4, 5], можна зазначити, що вони мають багато подібних 
структурних характеристик, але є і відмінності. За літературними даними, у Росії (Московська та 
Тульська обл.) більша кількість самців відмічається у будь-якій віковій групі [2], але у нашому 
дослідженні це справедливо тільки для молодих особин (26,8 % самців), в той час які серед дорослих 
вовчків спостерігали більше самок (17,9 %). На території Литви [4, 5] спостерігали як переважання 
самців серед вовчків виводків поточного року та дорослих особин, так і зворотну ситуацію [1, 4, 5], 
оскільки співвідношення статей змінювалося в залежності від стаціонару досліджень. В одному з них 
(Молетський р-н., Східна Литва) в популяції, подібно до наших результатів, серед дорослих вовчків 
переважали самки, а в іншому (Шакяйський р-н, Південно-Західна Литва) було більше самців, як і в 
Росії. 
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Загалом впродовж років досліджень у популяції вовчка горішкового на території 
Кам’янецького Придністров’я відзначено переважання самців (50,2 %), що характерно для видів, які 
не утворюють популяцій з великою щільністю [4]. Переважання самок може пояснюватися, по-
перше, зміною демографічної структури популяції, тобто смертності самців та самок [2, 4], і, по-
друге, збільшенням чисельності вовчків [2], максимальна кількість їх зареєстрована у 2005 році (150 
особин) і в цей рік відзначено переважання самок над самцями (54 % і 46 % відповідно). Також у цей 
період була зареєстрована значна кількість молодих особин (sad – 54 %), зміна чисельності яких 
напряму пов’язана зі зміною репродуктивної інтенсивності у популяції.  

Ми бачимо, що навіть на території однієї країни (Литви) спостерігали відмінності в статево-
віковій структурі популяції вовчка горішкового [1] і наші результати лише частково подібні до 
результатів досліджень в інших регіонах. Це зумовлено тим, що особливості популяції залежать від 
абіотичних характеристик досліджуваної частини ареалу виду, змін чисельності та демографічної 
структури популяції.  
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Інститут природничих наук 

 
Ентомологічні дослідження, й зокрема вивчення колеоптерофауни, у Карпатському реґіоні було 

розпочато ще в першій половині ХІХ століття. З-поміж видатних науковців-ентомологів тут 
працювали А. Завадський, М. Сила-Новицький, М. Ломницький, Й. Вайс, М. Рибінський, М. Клапач, 
В. Лазорко, І. Загайкевич, В. Різун та багато інших, дослідження яких охоплюють Чорногору, 
Чивчино-Гриняви, Ґорґани, Передкарпаття, Львів, Поділля, Івано-Франківськ та ін. території. Перші 
найбільш ґрунтовні роботи з фауністики твердокрилих опубліковані Мар’яном Ломницьким, загалом 
він наводить 3182 види і 130 варіацій, з них 132 види вусачів [7]. З пізніших робіт присвячених 
колеоптерофауні слід відмітити дослідника Володимира Лазорка. Починаючи з 50-х рр. ХХ ст., 
комплексні дані про дослідження родини вусачів у реґіоні відомі за роботами Івана Загайкевича, де 
загалом, вказується 150 видів вусачів для Карпат, враховуючи рівнини Закарпаття та Передкарпаття 
[2]. 

Дослідження угруповань вусачів проводились впродовж 2000-2005 рр. на території північно-
східного макросхилу Українських Карпат і Передкарпаття (Івано-Франківська область). 
Дослідженнями охоплено п’ять типів лісових екосистем (грабово-букові, дубово-грабово-букові, 
дубово-буково-ялицеві, смереково-буково-ялицеві, буково-ялицево-смерекові ліси), які розташовані 
за висотним ґрадієнтом від 310 м до 1200 м над морем. Збір матеріалу проводився за загально 
прийнятими методиками [5]. Визначення матеріалу здійснювалось за: Определитель насекомых 
европейской части СССР в пяти томах та Die Käfer Mitteleuropas [1]. Для характеристики угруповань 
використовувалась домінантна класифікація Штокера-Берґмана [6]. 

Розглядаючи розподіл угруповань вусачів за висотним ґрадієнтом, в північно-східному 
напрямку від Карпатського вододільного хребта до долини Дністра, спостерігається послідовна зміна 
домінуючих видів. Для верхнього лісового поясу Карпат (850-1600 м н. р. м.) характерні: один 
евдомінант – C. virginea (54,9 %) та три субдомінанти: A. dubia (4,9 %), L. virens (5,9 %), P. lurida (7,7 
%). Усі вказані види є консортами смереки.  

Поступове зменшення висот, підвищення температури та зменшення кількості опадів сприяє 
розповсюдженню букових лісів. У буковому поясі домінантні форми вусачів досягають значного 
різноманіття, включаючи як консортів смереки і ялиці, так і бука й інших листяних деревних порід. 
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Для цієї зони відмічено 11 видів, що займають пануюче становище в угрупованні, з них лише 2 – це 
домінанти, а 9 є субдомінантами. Домінанти представлені консортами смереки – A. dubia (11,1 %) і C. 
virginea (16,5 %), а субдомінанти, в переважаючій більшості, – консорти листяних деревних порід. 
Найчисельнішими з них є P. cerambyciformis (7,1 %) та S. melanura (8,6 %), частки яких, майже, 
досягають порогу класу домінантів. Окрім них субдомінантами виступають: A. tabacicolor (3,1 %), A. 
sanguinolenta (3,1 %), C. rubra (9 %), G. ruficornis (4,2 %), L. mimica (4 %), L. quadrifasciata (4 %), O. 
brunneum (6,1 %). Особливе місце з-поміж субдомінантів займає C. rubra, яка є консортом смереки і 
ялиці. 

Мішані дубово-буково-ялицеві ліси спускаються до висот в 400-350 м н. р. м. На цих висотах 
переважають листяні породи. Домінуючими в таких умовах виступають види поліфаги на листяних 
породах, а консорти хвойних і зокрема смереки зустрічаються рідко [3]. Таким чином, домінантами 
тут є три види з приблизно однаковою чисельністю: A. tabacicolor (19,1 %), D. collaris (10,6 %), S. 
melanura (12,1 %). Субдомінантів налічується 6: A. sexguttata (3,7 %), B. maculicornis (3,9 %), C. rubra 
(7,3 %), L. mimica (4,7 %), L. maculata (5,9 %), S. attenuata (5,9 %)  

В передгірних районах (350-320 м н. р. м.) відбувається перехід від мішаних дубово-буково-
ялицевих лісів до букових, утворених субформаціями грабово-букових та дубово-грабово-букових 
лісів. В лісових екосистемах грабово-букових лісів формується чотири домінанти та чотири 
субдомінанти. Всі ці види є консортами листяних деревних порід. Домінанти представлені A. 
tabacicolor (16,1 %), D. collaris (14,1 %), Ph. testaceus (11,5 %), S. melanura (12,3 %), без переважання 
будь-якого з видів. Субдомінанти: B. maculicornis (6,7 %), G. ruficornis (3,6 %), L. maculata (3,8 %), 
Rh. macropus (9,7 %). 

Передкарпаття на сході та північному сході межує з Подільською височиною, яка 
характеризується поширенням степових екосистем. Це відкладає значний відбиток на формування 
структури угруповання. На даній території знаходять своє поширення степові та лісостепові види 
вусачів. Проте значний вплив на формування домінантних форм мають букові ліси Передкарпаття, 
які в межах південно-західної частини Подільської височини характеризуються острівним 
поширенням і представлені субформацією дубово-грабово-букових. Найбільш частими, а від так й 
домінантними формами є шість видів [4]. Це, зокрема, чотири домінанти: D. collaris (20,2 %), L. 
mimica (10,4 %), Ph. affinis (12,1 %), S. melanura (19,4 %) й два субдомінанти: A. tabacicolor (8,4 %), B. 
maculicornis (4,5 %). 

Таблиця 1 – Домінантна структура угруповань жуків-вусачів у лісових екосистемах північно-східного 
макросхилу Українських Карпат і Передкарпаття (наведено усереднені дані за 2000-2006 рр.) 

Грабово-
букові ліси 

Дубово-
грабово-букові 

ліси 

Дубово-
буково-

ялицеві ліси 

Смереково-
буково-

ялицеві ліси 

Буково-
ялицево-

смерекові ліси 
310-320 
м.н.р.м. 

330-350 
м.н.р.м. 

350-400 
м.н.р.м 

650-750 
м.н.р.м 

800-1200 
м.н.р.м 

№ Види 

шт.  % шт.  % шт.  % шт.  % шт.  % 
1. Acanthocinus aedilis         1 0,05 
2. Acanthocinus griseus         2 0,1 
3. Acmaeops septemtrionis         1 0,05 
4. Allosterna tabacicolor 63 16,1 30 8,4 94 19,1 15 3,1 42 2,8 
5. Agapanthia villosoviridescens 2 0,5 5 1,4 8 1,6   1 0,05 
6. Aromia moschata   2 0,6     2 0,1 
7. Anaglyptus mysticus 1 0,3 2 0,6       
8. Anastrangalia dubia   1 0,3 2 0,4 53 11,1 72 4,9 
9. Anastrangalia sanguinolenta 1 0,3 1 0,3   15 3,1 42 2,8 
10. Anestetis testacea     1 0,2     
11. Anoplodera rufipes 6 1,5         
12. Anoplodera sexguttata 2 0,5 1 0,3 18 3,7     
13. Brachyleptura maculicornis 26 6,7 16 4,5 19 3,9 7 1,5 11 0,8 
14. Callidium coriaceum         1 0,05 
15. Callidium violaceum   1 0,3   2 0,4 3 0,2 
16. Carilia virginea       79 16,5 810 54,9 
17. Cerambyx scopolii 9 2,3 1 0,3       
18. Chlorophorum herbsti 3 0,8 1 0,3       
19. Clytus arietis 1 0,3 1 0,3 1 0,2 1 0,2 1 0,5 
20. Clytus lama     1 0,2   1 0,05 
21. Cyrtoclytus capra       1 0,2 1 0,05 
22. Corymbia rubra 1 0,3   36 7,3 43 9 21 1,4 
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Грабово-
букові ліси 

Дубово-
грабово-букові 

ліси 

Дубово-
буково-

ялицеві ліси 

Смереково-
буково-

ялицеві ліси 

Буково-
ялицево-

смерекові ліси 
310-320 
м.н.р.м. 

330-350 
м.н.р.м. 

350-400 
м.н.р.м 

650-750 
м.н.р.м 

800-1200 
м.н.р.м 

№ Види 

шт.  % шт.  % шт.  % шт.  % шт.  % 
23. Corymbia scutellata 1 0,3     3 0,6 3 0,2 
24. Dinoptera collaris 55 14,1 72 20,2 52 10,6 10 2,1 4 0,3 
25. Dorcadion fulvum   1 0,3       
26. Dorcadion holosericeum   1 0,3       
27. Evodinellus clathratus       12 2,5 21 1,4 
28. Exocentrus lusitanus   1 0,3 1 0,2     
29. Grammoptera ruficornis 14 3,6 6 1,7 11 2,2 20 4,2 14 1 
30. Hylotrupes bajulus 1 0,3         
31. Judolia sexmaculata       2 0,4 3 0,2 
32. Leiopus nebulosus 3 0,8         
33. Leptura aethiops 2 0,5 6 1,7 3 0,6 2 0,4 2 0,1 
34. Leptura mimica 4 1 37 10,4 23 4,7 19 4 4 0,3 
35. Leptura maculata 15 3,8 6 1,7 29 5,9     
36. Leptura quadrifasciata 1 0,3 1 0,3 14 2,8 19 4 18 1,2 
37. Lepturobosca virens       14 2,9 88 5,9 
38. Mesosa nebulosa 1 0,3   1 0,2     
39. Mesosa curculinoides   2 0,6 2 0,4     
40. Molorchus umbelatarum 3 0,8 6 1,7       
41. Molorchus minor   1 0,3 1 0,2 11 2,3 20 1,4 
42. Monochamus saltuarius         2 0,1 
43. Monochamus sartor       3 0,6 36 2,4 
44. Monochamus sutor         15 1 
45. Nivelia sanguinosa 1 0,3     2 0,4 2 0,1 
46. Oberea linearis     2 0,4     
47. Oberea oculata     1 0,2     
48. Obrium brunneum 2 0,5 2 0,6   29 6,1 28 1,9 
49. Oxymirus cursor       2 0,4 2 0,1 
50. Pachyta quadrimaculata       6 1,3 8 0,5 
51. Pachytodes cerambyciformis 6 1,5 4 1,1 9 1,8 34 7,1 34 2,3 
52. Pachytodes erraticus         1 0,05 
53. Phymatodes testaceus 45 11,5         
54. Phphymatodes rufipes     1 0,2     
55. Phytoecia affinis 6 1,5 43 12,1 11 2,2     
56. Phytoecia nigricornis   1 0,3       
57. Phytoecia pustulata   1 0,3       
58. Phytoecia uncinata   8 2,3       
59. Phytochia cylindrica   3 0,8       
60. Pidonia lurida 8 2   11 2,2 26 5,4 113 7,7 
61. Plagionotus arcuatus   1 0,3 2 0,4     
62. Plagionotus detritus     1 0,2     
63. Pogonocherus hispidulus 1 0,3         
64. Prionus coriarius 5 1,3 3 0,8 5 1 1 0,2 2 0,1 
65. Pseudovadonia livida 2 0,5 5 1,4 10 2   1 0,05 
66. Rhagium inquisitor     2 0,4 1 0,2 4 0,3 
67. Rhagium mordax 3 0,8   2 0,4 1 0,2 9 0,6 
68. Rhopalopus hungaricus         2 0,1 
69. Rhopalopus macropus 38 9,7 2 0,6 10 2     
70. Saperda populnea     3 0,6     
71. Saperda scalaris 1 0,3 2 0,6 1 0,2   1 0,05 
72. Stenurella melanura 48 12,3 69 19,4 60 12,2 41 8,6 9 0,6 
73. Stenurella nigra 2 0,5 2 0,6 9 1,8     
74. Stenostola ferrea     5 1     
75. Strangalina attenuata 7 1,8 4 1,1 29 5,9     
76. Stenocorus meridianus   3 0,8       
77. Tetropium castaneum       4 0,8 12 0,8 
78. Tetropium fuscum       1 0,2 2 0,1 
79. Tetropium gabrieli         3 0,2 
80. Tetrops praeusta   2 0,6 2 0,4     
81. Xylotrechus rusticus 1 0,3         
Всього: 391 100 356 100 493 99,9 479 100 1475 99,9 
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Висновки: 
1. Спільними для всіх з досліджуваних угруповань вусачів є 12 видів-поліфагів на листяних 

деревних породах: A. tabacicolor, B. maculicornis, C. arietis, D. collaris, G. ruficornis, L. aethiops, L. 
mimica, L. quadrifasciata, P. cerambyciformis, P. coriarius, Rh. mordax, S. melanura.  

2. Видовий склад та домінантні форми вусачів змінюються під дією комплексного висотного 
ґрадієнту і залежать від висоти над рівнем моря та типу лісової екосистеми. 

3. Зі спадом висот в угрупованнях вусачів спостерігається зменшення кількості та ролі видів-
консортів смереки та ялиці, й зростає представленість й значення видів-консортів листяних 
порід. 
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Запорізький національний університет 
 
Сьогодні захист рослин більше не означає тільки знищення шкідників хімічними засобами. В 

сучасній програмі захисту рослин необхідно приймати до уваги біологію рослини, яку захищають, 
шкідників і також біологію природних ворогів шкідників. Отримані знання необхідно раціонально 
впроваджувати, оскільки в їх основі закладений невикористаний потенціал, який безкоштовно 
знаходиться в розпорядженні і не спричиняє ніякого шкідливого впливу на навколишнє середовище. 
Таким чином, дослідження біології шкідників та їх антагоністів є прямою інвестицією в економічне 
майбутнє всіх напрямків рослинництва та охорони навколишнього середовища. 

В результатах наших досліджень представлені дані щодо видового складу основних 
ентомофагів-хижаків, особливостей їх біології, екології та ролі в регулюванні чисельності 
несправжніх щитівок в плодових садах Запорізької області. Збір матеріалу проводився в 2003-2006 
роках в садах господарств об’єднання «Запоріжоблсадвинпром», садах на острові Хортиця, на 
присадибних ділянках населених пунктів області.  

Активні фази хижаків перш за все виявляли при візуальному огляді плодових культур та 
знаходженні на них колоній чи окремих особин шкідників та корисних членистоногих і спостережень 
у природних та лабораторних умовах. Співвідношення сисних шкідників та хижих членистоногих 
визначали при огляді модельних рослин, підраховуючи кількість екземплярів хижих членистоногих 
на погонний метр гілок. 

За рахунок кокцид живуть жуки-антрибіди (родина Anthribidae) з роду Brachytarsus, личинки 
яких живляться яйцями несправжніх щитівок. З жуків-кокцинелід (родина Coccinellidae) кокцидами 
живляться представники родів Chilocorus, Exochomus, Hyperaspis, Rodolia, Cryptolaemus, Lindorus. 
Дорослі жуки можуть зустрічатися в різних місцях, але їх рухливі, з добре розвиненими ногами 
личинки обов’язково знаходяться там, де є комахи, які служать основною їжею для даного виду.  

В наших дослідженнях хижаки кокцид представлені 5 видами – Chіlocorus renіpustulatus Scrb., 
Chіlocorus bipustulatus L., Adalia bipunctata L., Coccinella septempunctata L., Coccinulla 
quatuordecimpustulata L. Ці комахи масово зустрічаються в колоніях несправжніх щитівок у всіх 
обстежуваних садах.  

Хілокоруси (Chіlocorus renіpustulatus Scrb., Ch. bіpustulatus L,). Широкі олігофаги. Хижачать за 
рахунок багатьох видів щитівок і несправжніх щитівок. Поширені в європейській частині СНД, крім 
того хілокорус нирковидний (Ch. renіpustulatus Serb.) – у Сибіру, а хілокорус двокрапковий (Ch. 
bіpustulatus L) – у Середній Азії. Зимують жуки на деревах у щілинах і тріщинах кори і під опалим 
листям. З місць зимівлі виходять у південних районах наприкінці березня- квітні, у північних – у 



 Розділ 2. Зоологія та екологія тварин  

 143

травні. До відкладки яєць приступають не раніше як через 10-15 днів, причому в масі кладуть яйця 
зазвичай в травні. Яйця відкладають під щиток самки несправжньої щитівки або поруч з нею в 
тріщини кори та інші затишні місця. У середньому плідність самок досягає 120-130 яєць. 

Дорослі жуки збираються в місцях, добре освітлених сонцем. У жаркі години доби переходять 
у затінені частини дерева і розміщуються на нижній стороні листків. Хілокоруси дуже ненажерливі: 
жук хілокоруса ниркоподібного з’їдає протягом життя більше 600 щитівок, а його личинка ІV віку-до 
300 особин шкідника; жук хілокорус двохточковий знищує близько 500 щитівок. Вони прогризають 
щиток жертви посередині зверху і з’їдають щитівку. При низькій чисельності жертви хілокоруси 
відлітають. 

У північних районах хижаки розвиваються в одному поколінні, а на півдні – у 2 або 3. Перше 
покоління розвивається близько 2 місяців – з середини квітня до середини червня. Розвиток 2-го 
покоління проходить при більш високій температурі і скорочується до 25-30 днів. Розвиток 3-го 
покоління завершується наприкінці серпня. Личинки заляльковуються на листях, гілках і стовбурах. 

Проте лише для хілокорусів несправжні щитівки є першочерговим кормовим об’єктом. Інші 
три види кокцинелід переходять до живлення личинками несправжніх щитівок лише в разі 
відсутності їх основного корму – попелиць. Сонечко семиточкове є поліфагом. Вибір ним об’єктів 
живлення відбувається в певній послідовності в залежності від наявності жертв. Так, в першу чергу 
комахи даного виду надають перевагу попелицям тряв’янистої рослинності, в разі їх відсутності 
переходять на живлення дендрофільними попелицями, лише за умови відсутності двох перших груп 
можуть знищувати личинок несправжніх щитівок. Сонечка двохточкове та чотирнадцятиплямисте 
переходять на живлення личинками несправжніх щитівок за відсутності афідіїд-дендрофілів. Така 
закономірність була відмічена в природних умовах та підтверджена лабораторними 
спостереженнями.  

Для основних груп сисних шкідників виявлено співвідношення шкідник/зоофаг, при якому 
зоофаги ефективно регулюють чисельність шкідників. Так, оптимальне співвідношення афідофагів та 
попелиць – 1:20-30 особин або 4 на одну колонію. За нашими даними, при чисельності 4-5 особин 
активних фаз хілокорусів на 1 м погонний гілок вони здатні стримувати чисельність шкідників нижче 
порогу шкідливості. При такому співвідношенні зоофагів та їхніх жертв обробки пестицидами 
недоцільні. Сонечка семиточкове, двохточкове та чотирнадцятиплямисте можуть впливати на 
чисельність несправжніх щитівок в личинковий період шкідника за відсутності основного корму. 
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Молочний лиман знаходиться на півдні Запорізької області. Територія його узбережжя є дуже 

важливою для збереження різноманіття земноводних та плазунів на півдні степової зони України. Не 
дивлячись на це, в наш час вона підвергається дуже сильному антропогенному навантаженню (зони 
рекреації, агроценози та ін.). 

Незважаючи на те, що південь України вивчався протягом багатьох років рядом видатних 
вчених, герпетофауна Молочного лиману мало висвітлена в літературі. Основну масу публікацій 
було присвячено вивченню деяких особливостей біології окремих видів (Кармышев, Писанец, 1999; 
Karmishev, 1999 та ін.). Зовсім незначна частина робот має узагальнюючий характер (Рева, Власов, 
Заброда, Кармишев, 1995; Кармишев, 2002 та ін.). Частина матеріалу з поширення та чисельності 
представників герпетокомплексів публікується вперше. 

В результаті проведених багаторічних досліджень на узбережжі Молочного лиману було 
встановлено існування двох видів земноводних (жаба озерна – Rana ridibunda radibunda, ропуха 
зелена – Bufo viridis viridis) та шістьох видів плазунів (черепаха болотяна – Emys orbicularis 
orbicularis, ящірка різноколірна – Eremias arguta deserti, ящірка прудка – Lacerta agilis exigua , вуж 
звичайний – Natrix natrix natrix, вуж водяний – Natrix tessellata ressellata, гадюка степова – Vipera 
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renardi). З цього переліку один вид (Vipera renerdi) внесено до Червоної книги України (1994), та 
чотири види (Bufo viridis, Emys orbicularis, Lacerta agilis) – до Бернської конвенції.  

Наявні матеріали свідчать про нерівномірну вивченість герпетофауни узбережжя Молочного 
лиману. Найбільш ретельно досліджені ділянки верхів’я, правого берегу та піщаної коси між 
Степанівною та Кирилівкою, яка відокремлює лиман від моря. Ці території характеризуються 
найбільшім різноманіттям ландшафтів і, як слідство, найбільшім видовим різноманіттям 
земноводних та плазунів. В верхів’ях лиману в видовому відношенні виділяється ділянка узбережжя 
між селами Мордвинівка та Ленінське. В цьому районі зареєстровано два види земноводних (Rana 
ridibunda, Bufo viridis) та п’ять видів плазунів (Emys orbicularis, Vipera ursinii, Natrix natrix, Natrix 
tessellata, Lacerta agilis), тобто сім з восьми зареєстрованих видів. З пересуванням на південь по 
правому берегу видове різноманіття зменшується. Зникають жаба озерна (Rana ridibunda), болотяна 
черепаха (Emys orbicularis), вуж водяний (Natrix tessellata). Це явище пов’язане, скоріш за все, із 
змінами природних умов (відсутність прісноводних водойм та відповідних сховищ). Лише зникнення 
гадюки степової на ділянці від Ленінського до Шелюгів, вірогідно, пов’язане із діяльністю людини 
(перетворення ландшафтів, пряме знищення). На користь цього припущення свідчить той факт, що за 
усним повідомленням В.Н.Дятлова тут в 60-х роках ХХ сторіччя зустрічали цей вид. В районі 
Шелюгів іноді гадюка зустрічається і в наш час, але не на узбережжі лиману, а ближче до села в 
лісосмугах. Наприкінці 90-х років тут було здобуто фазана з неперетравленою гадюкою в шлунку.  

Треба відмітити збільшення видового різноманіття на узбережжі біля лагерів між річкою 
Тащенак та селищем Богатир. З 2000 року тут почали з’являтися водяні вужі (Natrix tessellata), а в 
2004 році вони відмічені в значній кількості. Влітку 2004 року в невеликому прісному озерці на 
узбережжі лиману було зареєстровано одну особину черепахи болотяної (Emys orbicularis), що, 
можливо, пов’язано із заносом людиною.  

Один вид – ящірка різноколірна (Eremias arguta) – зустрічається лише на південному узбережжі 
лиману, що пов’язано з біологічними особливостями виду (наявність піщаних грунтів). Цей вид тут 
мешкає сумісно із ящіркою прудкою (Lacerta agilis). В цьому ж місті зустрічаються ропуха зелена 
(Bufo viridis) та вуж звичайний (Natrix natrix), але в невеликій кількості. 

Лівий берег представлений, в основному, агроландшафтами з захисними лісосмугами та 
пасовищами. Герпетофауна цього району більш-менш одноманітна і представлена двома-трьома 
видами – Lacerta agilis, Bufo viridis та іноді Natrix natrix. Біля села Гирсівка до цих видів додається 
жаба озерна (Rana ridibunda), що пов’язано з наявністю невеликої річки, яка впадає в лиман. 

На поширення земноводних та плазунів в межах регіону, що досліджувався, впливає ряд 
факторів, які умовно можна поділити на три групи – антропогенні, гідрологічні та едафічні. Найбільш 
впливовими та катастрофічними для представників герпетокомплексів є антропогенні фактори. До 
них відносяться перетворення ландшафтів внаслідок господарчої діяльності та пряме знищення 
тварин. Найбільш страждають від цього болотяні черепахи та змії.  

Гідрологічні умови (солоність, швидкість течії, глибина водойм, наявність водяної 
рослинності) найбільш впливають на поширення земноводних, особливо жаби озерної (Rana 
ridibunda). Другий вид земноводних – ропуха зелена (Bufo viridis) – більш поширений, оскільки 
більшу частину року мешкає на суші і менш вимогливий до стану водойм, де розмножується. 
Болотяні черепахи концентруються в місцях з невеликою або відсутністю течії та наявність водяної 
рослинності. На поширення водяного вужа (Natrix tessellata) найбільше впливає наявність схованок 
на узбережжі, оскільки цей вид невимогливий до рівня солоності та може мешкати як в прісних, так і 
в солоних водоймах. 

Едафічні фактори (особливо механічний склад грунтів) впливають на поширення яшірки 
різноколірної (Eremias arguta). Цей вид мешкає виключно на південному узбережжі лиману на 
піщаній косі, яка відокремлює його від моря.  

Найбільш чисельним та евритопним видом є ящірка прудка (Lacerta agilis), яка зустрічається по 
всьому узбережжю лиману. Найбільшої чисельності цей вид досягає на правому березі від верхів’я до 
Шелюгів, де умови мешкання найбільш різноманітні. Враховуючи це, можна стверджувати, що цей 
вид має значне екосистемне значення, оскільки через трофічні ланцюги пов’язаний з багатьма видами 
тварин. Ящірка прудка споживає велику кількість безхребетних. В свою чергу вона є об’єктом 
живлення для гадюки степової та деяких видів птахів. Рештки ящірок було знайдено в гніздах 
боривітера звичайного (Cerchneis tinnunculus), чаплі сірої (Ardea cinerea), мартина сріблястого (Larus 
argentatus). Певне значення в прісноводних екосистемах відіграє жаба озерна (Rana ridibunda) та два 
види вужів (Natrix natrix, N. tessellata). Водяний вуж, наприклад, може впливати на кількість риби в 
водоймах, оскільки остання є основним об’єктом живлення цього виду. Всі представники 



 Розділ 2. Зоологія та екологія тварин  

 145

герпетокомплексу Молочного лиману можуть бути використані для моніторингу стану біоценозів. 
Вони чітко реагують на господарське втручання людини в природні екосистеми зміною чисельності.  

Компактне мешкання ряду видів амфібій та плазунів в північній частині лиману сприяє 
проведенню наукових досліджень особливостей біології цих тварин. Вздовж західного та південного 
узбережжя вже багато років функціонують моніторингові ділянки, на яких вивчається динаміка 
чисельності, добова та сезонна активність, реакція на антропогенний вплив на місця мешкання 
представників герпетокомплексу Молочного лиману.  

Враховуючи особливості біології та поширення амфібій та плазунів вздовж узбережжя лиману 
треба обмежити випас великих стад худоби та відвідування району верхів’я в травні-червні під час 
найбільшої активності гадюки степової та виходу на сушу черепахи болотяної для розмноження. Інші 
види антропогенної діяльності (розорювання земель під сільськогосподарські культури, садівництво) 
на представників герпетофауни Молочного лиману оказують незначний вплив, оскільки розташовані 
на певній відстані від узбережжя. Безпосереднього переслідування та знищення амфібій та плазунів 
(за виникненням змій) місцевим населенням не відмічено.  

Компактне розташування 8 з 14 представників герпетофауни Запорізькій області дозволяє 
запропонувати використання ділянок верхів’я Молочного лиману та Степанівської коси для 
проведення учбових екологічних екскурсій. На цих територіях можна також проводити певні 
дослідження за представниками степових герпетокомплексів фахівцями-герпетологами із других 
регіонів. 
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УДК: 595.785 (477) 
ОСОБЛИВОСТІ ФЕНОЛОГІЇ GEOMETRIDAE (LEPIDOPTERA, INSECTA) 

В УМОВАХ РІВНИННОЇ ЧАСТИНИ ПРИКАРПАТТЯ 
А. А. Кизим, Р. М. Бідичак, А. Г. Сіренко 

Прикарпатський національний університет ім.Василя Стефаника 
 
Дослідження фауни п’ядунів (Geometridae, Lepidoptera, Insecta) Прикарпаття має більш ніж 

140-літню історію. Перші дослідження фауни Geometridae Прикарпаття належать Новицькому М. 
(Nowicki, 1860, 1865). Подальші дослідження і повідомлення, які стосуються фауни Geometridae 
Передкарпаття, Західного Поділля і околиць м. Івано-Франківська знаходимо в працях Ломницького 
М. (Łomnicki M., 1876), Верхратського Я. (Werchratski, 1893), Гарбовського Т. (Garbowski, 1892), 
Фіртля А. (Viertl, 1897), Клеменевича С. (Klemensiewicz S., 1894, 1898), Романишина Ю. (Romaniszyn 
J., 1930), Білозора М. (1931), Кремки Ю. (Kremky Y., 1937). Проте в ті часи не існувало обладнання, 
яке дозволяло б здійснювати масовий відлов п’ядунів (ультрафіолетових ламп, переносних 
компактних генераторів струму), тому ці дослідження не могли охопити всі райони Передкарпаття. 
Загалом фауна Geometridae рівнинної частини Прикарпаття досліджена фрагментарно і недостатньо. 
Крім того, дослідження стосувались переважно проблем фауністики, фенологічні дослідження 
Geometridae Передкарпаття практично не проводились. 

Різні види Geometridae здійснюють літ імаго в різний період весняно-літнього сезону. 
Geometridae проявляють чіткі фенологічні ритми. Переважна більшість імаго Geometridae 
пристосовано до лету в чітко окреслений період часу. Видяляють наступні фенологічні групи 
Geometridae: 
1. Ранньовесняна (A). 
2. Весняно-літня (B). 
3. Пізньовесняно-ранньолітня (C). 
4. Загальнолітня (D).  
5. Літня (E).  
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6. Середньолітня (F).  
7. Пізньолітня (G).  
8. Літньо-осіння (H).  
9. Осіння (I).  
10. Пізньоосіння (J). 

В різних географічних поясах, в різних біотопах і на різних висотах над рівнем моря 
відбуваються зміщення фенологічних ритмів різних видів Geometridae, різні регіони мають свої 
особливості і специфіку лету різних видів п’ядунів. Загалом Geometridae вдалий об’єкт для 
фенології – фенологічна приуроченість в цьому таксоні простежується чіткіше, ніж в інших групах 
лускокрилих чи комах взагалі. 

Відлов комах здійснювали протягом всього вегетаційного періоду з квітня по жовтень включно 
у 2002 – 2006 рр. в трьох стаціонарах Передкарпаття: м. Івано-Франківськ (урбоценоз), с. Рибне 
(агроценоз, оточений мішаним буково-ялино-ялицевим лісом), заказник «Козакова долина» (10 км на 
пн. від с. Вовчинці, мішаний ліс на карстових пагорбах). Стаціонари розташовані на висотах 256-305 
м н.р.м. Для відлову комах використовували лампи ультрафіолетового та денного світла з 
використанням генераторів струму «Honda» та «Endress-900». В роботі використані виключно власні 
збори авторів. Визначення, препарування комах здійснювали за стандартними методиками.  

В результаті досліджень 2002-2006 років в м. Івано-Франківську і околицях виявлено 62 види 
Geometridae. Дослідження фенології цих видів показало, що різні види п’ядунів в умовах 
Передкарпаття здійснюють лет в досить обмежені періоди теплого сезону. Результати фенологічних 
спостережень наведені в табл. 1. 

Таблиця 1 – Види Geometridae відловлені в різні місяці весняно-літньо-осіннього сезону в околицях 
м. Івано-Франківська у 2002 – 2006 рр. (власні спостереження). 

Період відлову в районі дослідження № 
п/п Вид IV V VI VII VIII IX X 

Subfamilia Oenochrominae 
1 Alsophila aescularia Denis & Schiffermüller, 1775 - - - - - + - 

Subfamilia Geometrinae 
Tribe Comibaenini 

2 Comibaena bajularia Denis &Schiffermüller, 1775 - + + - - - - 
Tribe Hemitheini 

3 Chlorissa viridata Linnaeus, 1758 - - - + - - - 
4 Hemithea aestivaria Hübner, 1799 - - + - - - - 
5 Jodis lactearia Linnaeus, 1758 - - + - - - - 

Subfamilia Sterrhinae 
Tribe Cosymbiini 
6 Cyclophora punctaria Linnaeus, 1758 - - - - - + - 

Tribe Timandrini 
7 Timandra comae Schmidt, 1931 - - + + + - - 

Tribe Scopulini 
8 Scopula floslactata Harworth, 1809 - - + - - - - 
9 Scopula incanata Linnaeus, 1758 - - + - - - - 

Tribe Sterrhini 
10 Idaea inquinata Scopoli, 1763 - - + - - - - 
11 Idaea aversata Linnaeus, 1758 - - - + - - - 

Subfamilia Larentiinae 
Tribe Xanthorhoini 

12 Costaconvexa polygrammata Borkhausen, 1794 - - - - - + - 
13 Epirrhoe alternata Müller, 1764 - - - - - + - 
14 Euphyia unangulata Haworth, 1809 - - + - - - - 
15 Xanthorhoe ferrugata Clerck, 1759 - - + - - -  
16 Xanthorhoe fluctuata Linnaeus, 1758 + - - - - - - 

Tribe Cidariini 
17 Chloroclysta siterata Hufnagel, 1767 - - - - - + - 
18 Colostygia pectinataria Knoch, 1781 - + + - - - - 
19 Cosmorhoe ocellata Linnaeus, 1758 - - - - - + - 
20 Plemyria rubiginata Denis & Schiffermüller, 1775 - - - + + - - 
21 Thera firmata Hübner, 1822 - - - - - + - 
22 Electrophaes corylata Thunberg, 1792 - - - + - - - 

Tribe Eupitheciini 
23 Rhinoprora debiliata Hübner, 1817 - - + - - - - 

Tribe Rheumapterini 
24 Rheumaptera cervinalis Scopoli, 1763 + - - - - - - 
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Період відлову в районі дослідження № 
п/п Вид IV V VI VII VIII IX X 
25 Rheumaptera undulata Linnaeus, 1758 - - - + + - - 

Tribe Perizomini 
26 Perizoma alchemillatum Linnaeus, 1758 - - + - - - - 

Tribe Larentiini 
27 Anticlea badiata Denis & Schiffermüller, 1775 + - - - - - - 
28 Pelurga comitata Linnaeus, 1758 - - - - + + - 

Tribe Chesiadini 
29 Aplocera plagiata Linnaeus, 1758 - - - - - + - 

Tribe Operophtherini 
30 Operophtera brumata Linnaeus, 1758 - - - - - - + 

Tribe Trichopterygini 
31 Pterapherapteryx sexalata Retzius, 1783 - - - + - - - 
32 Trichopteryx carpinata Borkhausen, 1794 + - - - - - - 

Subfamilia Ennominae 
Tribe Abraxini 

33 Ligdia adustata Denis & Schiffermüller, 1775 - - + - - - - 
Tribe Caberini 

34 Cabera exanthemata Scopoli, 1763 - - + + - - - 
35 Cabera pusaria Linnaeus, 1758 - + - - - - - 
36 Lomographa temerata Denis&Schiffermüller, 1775 - - + + - - - 
37 Lomographa bimaculata Fabricius, 1829 - - + + + - - 

Tribe Bistonini 
38 Agriopis aurantiaria Hübner, 1799 - - - - - - + 
39 Agriopis marginaria Fabricius, 1776 + - - - - - - 
40 Agriopis leucophearria Denis&Schiffermüller, 1775 - + - - - - - 
41 Apocheima pilosaria Denis &Schiffermüller, 1775 + + - - - - - 
42 Apocheima hispidaria Denis&Schiffermüller, 1775 + - - - - - - 
43 Biston stratarius Hufnagel, 1767 + - - - - - - 
44 Biston betularius Linnaeus, 1758 - + + + + - - 

Tribe Cleorini 
45 Alcis repandatus Linnaeus, 1758 - - + + + - - 
46 Ectropis crepuscularia Denis&Schiffermüller, 1775 - - - + + - - 

Tribe Macariini 
47 Itame wauaria Linnaeus, 1758 - - - + - - - 
48 Semiothisa clathrata Linnaeus, 1758 - - - - + - - 

Tribe Ourapterygini 
49 Cepphis advenaria Hübner, 1790 - + - - - - - 
50 Ourapteryx sambucaria Linnaeus, 1758 - - - + - - - 
51 Plagodis pulveraria Linnaeus, 1758 - - + - - - - 

Tribe Lithinini 
52 Petrophora chlorosata Scopoli, 1763 - - + - - - - 

Tribe Erannini 
53 Erannis defoliaria Clerck, 1759 - - - - - - + 

Tribe Ennomini 
54 Artiora evonuaria Denis & Schiffermüller, 1775 - - - - - + - 
55 Ennomos fuscantarius Haworth, 1809 - - - - - + - 
56 Ennomos erosarius Denis & Schiffermüller, 1775 - - - - - + - 
57 Ennomos autumnarius Werneburg, 1859 - - - - + + - 

Tribe Gnophini 
58 Ematurga atomaria Linnaeus, 1758 - - - - - - + 
59 Odontognophos dumetana Treitschke, 1827 - - - - - + - 
60 Siona lineata Scopoli, 1763 - - + - - - - 

Tribe Colotoini 
61 Colotois pennaria Linnaeus, 1761 - - - - - - + 

Tribe Angeronini 
62 Angerona prunaria Linnaeus, 1758 - - + + + - - 

Загалом у період дослідження в околицях м. Івано-Франківська в квітні виявлено лет 8 видів 
Geometridae, в травні – 7, в червні – 22 видів, в липні – 16 видів, в серпні – 11, в вересні – 14, в 
жовтні – 5 видів. Виявлено в умовах Передкарпаття належність до фенологічних груп: 
А – 8 видів Geometridae: Biston stratarius Hufnagel, 1767; Apocheima hispidaria Denis & Schiffermüller, 

1775; Agriopis marginaria Fabricius, 1776; Trichopteryx carpinata Borkhausen, 1794; Anticlea badiata 
Denis & Schiffermüller, 1775; Rheumaptera cervinalis Scopoli, 1763; Xanthorhoe fluctuata Linnaeus, 
1758; Apocheima pilosaria Denis &Schiffermüller, 1775. 

В – 1 вид: Biston betularius Linnaeus, 1758. 



 Розділ 2. Зоологія та екологія тварин  

 148

С – 18 видів: Comibaena bajularia Denis &Schiffermüller, 1775; Colostygia pectinataria Knoch, 1781; 
Cabera pusaria Linnaeus, 1758; Agriopis leucophearria Denis&Schiffermüller, 1775; Cepphis 
advenaria Hübner, 1790; Hemithea aestivaria Hübner, 1799; Jodis lactearia Linnaeus, 1758; Scopula 
floslactata Harworth, 1809; Scopula incanata Linnaeus, 1758; Idaea inquinata Scopoli, 1763; Euphyia 
unangulata Haworth, 1809; Xanthorhoe ferrugata Clerck, 1759; Rhinoprora debiliata Hübner, 1817; 
Perizoma alchemillatum Linnaeus, 1758; Ligdia adustata Denis & Schiffermüller, 1775; Plagodis 
pulveraria Linnaeus, 1758; Petrophora chlorosata Scopoli, 1763; Siona lineata Scopoli, 1763. 

D – 4 види: Timandra comae Schmidt, 1931; Lomographa bimaculata Fabricius, 1829; Alcis repandatus 
Linnaeus, 1758; Angerona prunaria Linnaeus, 1758. 

Е – 5 видів: Rheumaptera undulata Linnaeus, 1758; Cabera exanthemata Scopoli, 1763; Lomographa 
temerata Denis&Schiffermüller, 1775; Ectropis crepuscularia Denis&Schiffermüller, 1775; Plemyria 
rubiginata Denis & Schiffermüller, 1775.  

F – 6 видів: Chlorissa viridata Linnaeus, 1758; Idaea aversata Linnaeus, 1758; Electrophaes corylata 
Thunberg, 1792; Pterapherapteryx sexalata Retzius, 1783; Itame wauaria Linnaeus, 1758; Ourapteryx 
sambucaria Linnaeus, 1758; . 

G – 1 вид: Semiothisa clathrata Linnaeus, 1758. 
Н – 2 види: Pelurga comitata Linnaeus, 1758; Ennomos autumnarius Werneburg, 1859. 
І – 12 видів: Alsophila aescularia Denis & Schiffermüller, 1775; Cyclophora punctaria Linnaeus, 1758; 

Costaconvexa polygrammata Borkhausen, 1794; Epirrhoe alternata Müller, 1764; Chloroclysta siterata 
Hufnagel, 1767; Cosmorhoe ocellata Linnaeus, 1758; Thera firmata Hübner, 1822; Aplocera plagiata 
Linnaeus, 1758; Artiora evonuaria Denis & Schiffermüller, 1775; Ennomos fuscantarius Haworth, 
1809; Ennomos erosarius Denis & Schiffermüller, 1775; Odontognophos dumetana Treitschke, 1827. 

J – 5 видів: Colotois pennaria Linnaeus, 1761; Ematurga atomaria Linnaeus, 1758; Erannis defoliaria 
Clerck, 1759; Agriopis aurantiaria Hübner, 1799; Operophtera brumata Linnaeus, 1758. 
Загалом у фауні Geometridae найбільш чисельною в умовах Передкарпаття виявилась 

фенологічна група С – пізньовесняно-ранньолітня (відносна чисельність видів – 29,03  %), найменш 
чисельною – група В – весняно-літня (відносна чисельність видів – 1,61  %). 

Висновки: 
1. В умовах Передкарпаття простежується чітка сезонна динаміка видового складу фауни 

Geometridae. 
2. Найбільш чисельною по видовому складу у фауні Geometridae Передкарпаття є фенологічна 

група С. 
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ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИНЬКИ ОНДАТРЫ 

В ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
В. В. Кирилюк, О. В. Янушевская 

Таврическая государственная агротехническая академия 
 
Североамериканский грызун ондатра является важным объектом мирового пушного промысла. 

С целью повышения продуктивности охотничьих угодий её интродуцировали во многих странах и, в 
частности, в Украине. Запорожская область считалась одной из наиболее перспективных для 
создания крупной популяции, поскольку раньше здесь имелись большие площади качественных 
угодий. Поэтому ещё в 1944-1945 гг. из Казахстана сюда доставили около 300 ондатр, которых 
расселили в Конских плавнях на Днепре. В 1965 г. здесь было интродуцировано ещё 385 зверьков из 
Днепропетровской области. После выпуска в 1983 г. ондатры (n~20) на р. Солёной (Акимовский р-н) 
её искусственное расселение в Запорожской области было закончено. Вскоре, благодаря 
значительной плодовитости и высокой скорости расселения, указанный вид освоил все реки, а к 1988 
г. отдельные особи достигли морского побережья [1]. 

Сейчас ондатра полностью акклиматизировалась в Украине, однако многие адаптивные 
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характеристики её остались неизученными. Можно предположить, что сравнительно мягкие 
климатические условия юга могли повлиять на свойства волосяного покрова и на характер его 
сезонных изменений. Поэтому мы поставили своей целью изучить некоторые особенности линьки 
ондатры в Запорожской области.  

Материалом для наших исследований стали шкурки животных (n=53), добытых по лицензиям в 
разные годы. Измерения площади шкурок производили по стандартной методике [2], возраст 
зверьков определяли по методике Д.С. Цыганкова [4]. Размеры линных пятен на мездре 
устанавливали по рисункам, сделанных на компьютере в программе «Photoshop» с применением 
электронной палетки.  

Мех ондатры обладает средней износостойкостью (~55 %) и значительными теплозащитными 
свойствами, что связано с высокой упругостью и сложной дифференциацией волосяного покрова. 
Последний состоит из многих категорий волос (направляющие, ость 3-х порядков, промежуточные и 
пух). В сочетании с большой густотой волосяного покрова, которая в разных частях тела ондатры 
может составлять 9-20 тыс. шт./1 см2, это обеспечивает эффективную термоизоляцию тела 
животного.  

На протяжении года ондатра линяет всего лишь один раз. Как и у других полуводных зверей 
этот процесс имеет большую продолжительность и происходит очень медленно. Лишь у сеголеток 
волосяной покров меняется дважды [2].  

Ондатра относится к, так называемым, весенним видам, у которых мех полностью вызревает к 
началу или к середине календарной весны [3]. Поэтому именно в это время по густоте и мягкости он 
отличается наивысшим качеством. Несмотря на то, что на процесс линьки очень влияет температура 
воздуха и воды, все шкурки ондатр, добытых в марте-апреле, относились к 1-у сорту. У некоторых 
мартовских шкур на мездре наблюдалась лёгкая синева, а в апреле – единичные пятнышки, которые 
располагались на хребте и на череве. Большинство же шкурок имело чистую белую мездру, что 
свидетельствовало о прекращении роста волос. 

С наступлением тёплого периода (май-июнь) старые остевые и направляющие волосы 
ослабевают, ломаются, расслаиваются и выпадают. Причём этот процесс одновременно захватывает 
многие части шкуры, чего не наблюдается практически у всех наземных видов [3]. Но всё же 
наибольшая локализация центров линьки у взрослых животных сначала возникает на хребте, 
лопатках, бёдрах и в паху. Одновременно потемнение мездры наблюдается в области огузка и у 
корня хвоста. Далее этот процесс охватывает бока, черево, загривок и другие части шкурки. Как 
правило, на начальных этапах линьки наблюдается ассиметричность в расположении линных пятен, 
однако в конце июня (у некоторых молодых – в конце мая) они имеют вид почти симметричных 
неодинаковых и несложных фигур.  

К июлю-августу отмечается значительное нарастание скорости и площади увеличения густоты 
волосяного покрова. Это подтверждается полученными топодиагностическими и 
морфометрическими показателями линьки в черевной и хребтовой частях шкур ондатры. В сентябре-
октябре наблюдается стабилизация процесса линьки, что проявляется в увеличении пятен на мездре с 
расплывчатыми границами и появлении светлых пятен на череве, хребте, лопатках, душке и в других 
местах. Особенно характерным для этого периода является расширение площади участков линьки с 
локализацией в области душки, лба и междуглазья. 

В первой декаде ноября, когда в Украине раньше начинали промысловую добычу ондатры, у 
всех зверей шкурки на хребте, огузке, боках имели тёмную и серую мездру. Это свидетельствует об 
интенсивных процессах формирования зимнего меха в указанных местах, хотя у крупных взрослых 
самцов в это время уже встречались шкурки с отдельными крупными пятнами, разбросанными на 
брюшке и спине. У молодых зверьков в это время волосяной покров имел сероватую окраску, многие 
категории волос были недоразвиты и все шкурки относились к 3-у сорту.  

В декабре по окраске всех категорий волос ондатры разного возраста отличались слабо, однако 
опушенность взрослых была значительно выше. При этом ни одна из шкур не могла быть зачтена 1-м 
сортом, хотя бóльшая часть пушного сырья уже имела среднюю зрелость.  

Согласно результатам наших исследований (табл. 1), можно говорить о морфометрически 
достоверном нарастании площадей линьки в зависимости от размеров шкурок ондатры. Такая 
коррелятивная зависимость дает основание судить о качестве меха и давать рекомендации об 
оптимальных сроках отлова зверьков с целью заготовки более качественного меха. 



 Розділ 2. Зоологія та екологія тварин  

 150

Таблица 1 – Морфометрическая характеристика площадей линьки ондатры (n=27) 
Размеры шкурок ондатр № 

п/п Показатели 
Большие Средние Малые 

1 Общая площадь (дм2) 13,69±0,182 12,22±0,164 5,39±0,242 
2 Количество пятен 9,0±1,2 7,9±0,8 7,7±0,7 
3 Размеры пятен (мм2) 2069,12±81,2 3475,84±92,4 3435,4±93,2 

Со второй половины февраля – в начале марте стабилизация линьки заканчивается и 
начинается период интенсивного восстановления, а также выравнивания волосяного покрова. При 
этом мездра быстро светлеет – в первую очередь это происходит на брюшной стороне, а потом и в 
других частях шкурки. К апрелю процесс линьки ондатры в Запорожской области заканчивается. В 
это время (с февраля до конца апреля) почти все шкурки можно отнести к 1-у сорту (исключение 
составляют лишь шкурки молодых ондатр последнего помёта, которые обычно немногочисленны). 
Указанный период является наиболее оптимальным для получения пушнины наивысшего качества и 
организации промысла ондатры. 

Таким образом, несмотря на большую разницу в температурном режиме сравнительно 
холодных районов Канады, родины ондатры, и тёплых южных районов Украины, особых различий в 
линьке зверька выявить не удалось.  
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КОНСОРТИВНІ ЗВ’ЯЗКИ ЛИЧИНОК AEDES VEXANS В УМОВАХ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Г. Ю. Колінько 
Запорізький національний університет 

 
Вивчення консортивних зв’язків має вагоме значення для кращого розуміння механізмів 

функціонування водних екосистем та збереження різноманіття природних комплексів. 
Метою роботи було вивчення консортивних зв’язків личинок Ae. vexans. Крім того, завданням 

дослідження був аналіз біотопів розвитку преімагінальних фаз кровосисних комарів Ae. vexans, 
вивчення складу гідробіонтів, що мешкають у місцях розвитку цих кровососів та розроблення схем їх 
консортивних звязків 

Консортивні зв’язки личинок Ae. vexans досліджувались нами протягом 2003 – 2006 років у 
водоймах трьох типів: тимчасових, періодично існуючих водоймах і р. Дніпро. 

Детермінантом консорції у тимчасових і періодично існуючих водоймах були популяції 
водоростей різних видів та детрит (переважав детрит алохтонного походження, представлений 
опалим листям в’яза та осокора). У літоралі постійної водойми до цих двох компонентів додається 
вища водна рослинність (макрофіти), зокрема, зарості очерету звичайного. 

Найменше видове різноманіття гідробіонтів було у тимчасовій водоймі. Консорти І концентра 
представлено чотирма видами. За біомасою Ae. vexans складав 24,2  % від загальної біомаси 
консортів І та ІІ концентрів і 98,4  % серед консортів І концентра. Консорти ІІ концентра 
представлені у тимчасовій водоймі двома видами хижаків, серед яких за біомасою переважала Rana 
ridibunda (66,6  %). 

У періодично існуючій водоймі спостерігалось збільшення видового різноманіття консортів 
І концентра порівняно з тимчасовою водоймою. У цій водоймі з’являються ще два фільтрувальники з 
гіллястовусих то два седиментатори із колверток. Незважаючи на це, за біомасою у періодично 
існуючій водоймі все ж переважали личинки Ae. vexans. Вони складали 99,8 % від загальної біомаси 
консортів І концентра. Серед консортів І та ІІ концентрів їх частка зменшилась до 19,1  %. 

У періодично існуючій водоймі зареєстровано 5 зоофагів. Наші лабораторні дослідження та 
літературні дані свідчать, що всі представники ІІ концентра охоче полюють на личинок Ae. vexans. 
Можливо, саме цей факт зумовлює меншу щільність і загальну біомасу личинок на 1 м2 у цих 
біотопах. 



 Розділ 2. Зоологія та екологія тварин  

 151

Зовсім інша картина зафіксована нами в літоралі постійної водойми. Консорти І концентра в 
ній представлені 11 видами гідробіонтів. Можливо, збільшення видового різноманіття консортів І 
концентра пов’язане з тим, що до детермінанта консорції додався ще й очерет звичайний (Phragmites 
australis (Cav.) Trin. ex Steud.), що сприяло більшій спеціалізації в живленні представлених 
гідробіонтів. Загальна біомаса консортів І концентра зменшилась у 5 разів порівняно з тимчасовою 
водоймою й складала 3,6  %. Біомаса личинок Ae. vexans становить 1,1  % від загальної біомаси 
консортів І та ІІ концентра. 

Крім того, зменшилась і фауна консортів ІІ концентра. За біомасою в них переважала Rana 
ridibunda (94,7  %). Інші представники ІІ концентра разом складали 1,3  %. 

Таким чином, личинки Ae. vexans являються консортами І концентра популяційних консорцій 
різних видів водоростей та видових консорцій наземних вищих рослин. Найбільшу роль личинки 
відіграють у тимчасових та періодичних водоймах, де вони складають 19–24  % загальної біомаси 
консортів І та ІІ концентра та приймають участь у виносі біомаси та мінеральних речовин у наземні 
біоценози. У літоралі постійної водойми роль личинок Ae. vexans значно зменшується. Личинки Ae. 
vexans виступають у ролі субстрату для круговійчастих інфузорій Vorticella sp., а також являються 
майже єдиною жертвою для зоофагів, які на них полюють.  
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ГНЕЗДОВАЯ БИОЛОГИЯ ГРАЧА В СЕВЕРНОМ ПРИАЗОВЬЕ 

Т. В. Копылова 
Мелитопольский государственный педагогический университет 

 
В Северном Приазовье (юг Запорожской области) грач (Corvus frugilegus L.) стал 

многочисленным видом по мере создания современного агроландшафта, проведения широких 
лесовосстановительных работ с конца ХIX – начала XX века [1,2,3]. Грач – гнездящийся, 
мигрирующий, пролетный и зимующий вид. Местные птицы являются перелетными, на смену им 
прилетают на зимовку грачи из центральных областей России. За последние 25 лет наблюдения 
(1988-2006гг.) численность грача в Запорожской области возросла в 2-3 раза. В 1984 году по 
результатам анкетного учета в Запорожской области было учтено 474 колонии грача, общая 
численность составила 124,5 тыс. гнезд, плотность гнездования – 4,6 пар/км2 , средняя величина 
колонии равнялась 262,5 гнезд [4,5, устное сообщение В. Серебрякова]. В 2005-2006 гг. численность 
достигла свыше 250 тыс. пар (наши данные). Изучение биологии грача проводилось нами в 1996-2006 
гг; использованы также данные, предоставленные А. И. Кошелевым за 1988-1995 гг.  

Размещение грачевников в Приазовье первоначально было связано с искусственными лесными 
массивами [4, 5]. После создания системы лесополос вдоль дорог и полей происходит постепенное 
перемещение грачевников в эти лесополосы. Так, на участке автотрассы Мелитополь-Запорожье на 
отрезке в 120 км в 2005 г. учтено 12 колоний из 100-1200 гнезд. Грачи гнездятся только колониально, 
во всех типах лесополос: полезащитных, водозащитных, придорожных, садозащитных и т.д. Колонии 
на одиночно стоящих деревьях отмечено лишь в населенных пунктах вблизи железнодорожных 
вокзалов (например, в пгт. Синельниково). Но в целом размещение грачевников в городах и селах 
Приазовья крайне редкое явление. Такой грачевник появился в г. Мелитополе (с 2005 г.). Грачевники 
из 200-2000 гнезд вблизи с. Гирсовка размещены в полезащитных лесополосах на робинии и вязах. В 
целом в гнездовое время грач в регионе к населенным пунктам не тяготеет, в отличие от Центральной 
России. Это связано, видимо, с наличием большого количества благоприятных мест для размещения 
гнездовых колоний в полезащитных лесополосах, занимающих 20 % площади региона.  

Большинство грачевников (90 %) размещены в полезащитных лесополосах и лишь 10 % в 
придорожных лесополосах. В лесополосах меридионального направления размещено 80,0 %, 
широтного направления – 20,0 % грачевников. Это объясняется значительным преобладанием в крае 
полезащитных и придорожных лесополос меридионального направления, так как их главное 
назначение – задерживать частые восточные ветры, особенно губительные в сухие весны. Количество 
гнезд в грачевниках в Приазовье колеблется от 25 до 3500, в среднем на одну колонию приходится 
500 гнезд. Расстояние между ближайшими грачевниками достигает 2-15 км. Каждый грачевник 
занимает в среднем площадь 600-1000 м2.  

В полезащитных лесополосах, удаленных от населенных пунктов и очагов постоянной 
хозяйственной деятельности людей, грачи появляются в конце первой декады марта. В г. Мелитополе 
образовались в 2005-2006 гг. мелкие грачевники (25 и 97 пар соответственно). Такие мелкие 
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грачевники – обычное явление для трансформированных местообитаний, промышленных центров, 
крупных дорог, крупных городов. Микрогруппировки более полно утилизируют среду, увеличивают 
эколого-поведенческую дифференцировку популяции в соответствии с локальными возможностями 
среды обитания. Колонии грачей является динамичными образованиями, ежегодно изменяется 
количество гнезд и их расположение на деревьях, структура грачевников. Лимитирующими 
факторами являются уровень конкуренции и беспокойства, особенности микроклимата, наличие и 
доступность пищи, особенности гнездовых субстратов. 

Грачи строят гнезда на высоте от 4 до 12 м, в среднем 6,2 м от земли. Большинство гнезд, 
расположенных на большой высоте (от 8 до 12 м), размещено в лесополосах широтного направления. 
Около 65 % их находились с подветренной стороны и на деревьях, произрастающих во внутренних 
рядах лесополос. Гнездятся грачи на определенных видах деревьев: гледичии – 20,5 %, ясене – 3,0, 
робинии – 40,5, вязе мелколистном – 24,0, пирамидальном тополе – 7,5  % (табл. 1).  

Таблица 1 – Размещение гнезд грача на различных породах деревьев 
Количество гнезд на одном дереве Всего Порода 

дерева 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Гнездовых 
деревьев Гнезд 

Акация 86 65 35 25 19 6 4 - 4 - 4 258 690 
Вяз 108 66 39 39 7 7 1 1 2 1 - 256 573 
Тополь белый 11 9 7 6 4 1 1 1 1 - - 41 124 
Клен 25 14 4 3 3 - - 1 - - - 50 100 
Дуб 19 9 4 5 - 1 1 - - - - 39 82 
Гледичия 41 12 - - - - - - - - - 53 65 
Орех 5 4 1 - 1 - - - - - - 11 21 
Платан 9 2 - - - - - - - - - 11 13 
Ива 5 3 - - - - - - - - - 8 11 
Береза 1 - - - - - 1 - - - - 2 8 
Ясень 2 2 - - - - - - - - - 4 6 
Сосна 2 1 - - - - - - - - - 3 4 

Наиболее предпочтительными для гнездования деревьями являются акация или робиния 
лжеакация, вяз, тополи бальзамический и черный. Доля этих деревьев составляет 64,0 – 75,0 % от 
общего состава пород. К охотно используемым видам относятся также дуб черешчатый, ясень и 
клены платановидный, американский и сосна крымская. Использование деревьев остальных пород 
незначительное (0,2-0,7 %). Выбор грачами для гнездования деревьев робинии, гледичии, вяза и 
клена связан, видимо, с тем, что они имеют удобные развилки для помещения гнезд, а гледичия и 
робиния обладают еще также хорошими защитными свойствами благодаря колючкам. Эти деревья 
высаживались в лесополосах в 1930-1950-х годах и в настоящее время находятся в зрелом возрасте и 
имеют хорошо развитые кроны. На одном дереве размещается от 1 до 28 гнезд (n = 360): до 5 гнезд – 
74,2 %, до 10 – 14 %, до 15 – 7,3 %, до 20 – 3,1 %, до 30 – 1,4 %. Размеры гнезд (n = 20): D 330-720 (Х 
= 502,7мм), d 200-330 (Х = 264), H 230-580 (Х = 344,7), h 70-230 (Х = 120,7). Наибольшее количество 
гнезд грача на одном дереве мы находили на робинии и вязах (до 16-20): их кроны имеют много 
разветвлений из трех расходящихся под углом побегов. Выявлены три типа гнезд по форме: плоские, 
полусферические и конические, среди которых преобладали полусферические. Высота расположения 
гнезд разной формы достоверно отличались. Средняя высота, на которой грачи строили гнезда на 
акациях, составляла 8-10 м. На тополях гнезда располагались на высоте 15-20 м. Распределения гнезд 
по высоте отличались для разных видов деревьев. Чаще колонии занимали отдельные группы 
одновозрастных деревьев вдоль дорог и улиц (n = 30). Количество гнезд в одной колонии 
варьировало в широких пределах (от 25 до 1650), обычно в крупных колониях большинство 
гнездящихся пар (60 %) строили по 1 гнезду на дереве. В крупных старых колониях на дереве 
располагались комплексы из 5-8 гнезд (около 40 % гнезд), реже встречались постройки из 2-3 гнезд 
(15 %). 

Каркас гнезда грача состоит из сухих веток диаметром от 0,5 до 2 см. Лоток выстилают 
прошлогодними сухими стеблями (с соломой) культурных злаков, бумагой, шерстью, кусочками 
полиэтиленовой пленки, корешками дикорастущих растений. Количество земли в основании каркаса 
гнезда небольшое, лоток более рыхлый по сравнению с гнездами серой вороны. Мы не обнаружили 
случаев, чтобы лоток гнезда обмазывался грязью или глиной. Первые яйца в гнездах грачей 
появляются в конце марта. В холодную весну 2005 г. откладка яиц в грачевниках отмечена в начале 
апреля. Яйца грачи откладывают ежедневно. У некоторых пар наблюдается интервал в одни-две 
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суток после откладки второго или третьего яйца. У грачей в репродуктивный период выявлено два 
типа яйцекладок: моноциклические, с перерывом откладки очередных яиц в 24 часа, и 
полициклические, с перерывом между очередными яйцами в 48 часов и более. Соотношение гнезд с 
полициклическими и моноциклическими кладками меняется по годам и неодинаково для различных 
колоний в один сезон размножения, что видимо, связано с температурными условиями в период 
размножения.  

Таблица 2 – Морфологические показатели яиц грача по данным из колонии у с. Гирсовка 
Запорожской области в 1998-2006 гг. (n = 130) 

Показатели Limit X ± m CY 
Длина яиц, мм L 32,8 – 47,8 39,91 ± 0,21 6,24 
Диаметр яйца, мм B 24,7 – 30,0 27,68 ± 0,08 3,38 
Объем яйца, мл 3 V 10,6 – 20,5 15,27 ± 0,15 11,0 
Масса, г 12,4-19,2 16,2 ± 0,12 8,30 
Индекс удлиненности,  % I 54,6 – 83,2 71,36 ± 0,34 5,44 

Примечание: V = 0,51 · L · B2 , I = B/L · 100 %, [2, 3]. 

Анализ окраски скорлупы (n = 150) показал, что фон яйца представлен двумя типами – голубым 
и зеленым, преобладает голубой фон – 68,0 %. Часть яиц была светло-серой их доля составила 1,1 %. 
Рисунок выражен четырьмя типами: пятнистым (20,8 %), линейно-пятнистым (64,2 %), пятнисто-
линейным (14,4 %) и линейным (0,6 %). В большинстве яиц он был локализован на тупом конце (66,8 
%0, реже на остром (23,3 %). В ряде случаев рисунок в большей степени был выражен одновременно 
на тупом и остром концах (6 %), или на экваторе (0,4 %), или он распределялся равномерно (3,5 %). 
По типу плотности он представлен редким (< 30 % поверхности скорлупы занято рисунком) – 12,2 %, 
густым (> 30 %, но < 70 %) – 65,5 % и сплошным (> 70 %) – 22,3 %. Совокупный показатель 
разнообразия (µ) окраски и рисунка яиц [2] составил 2,48 ± 0,08, доля редких фенов (h) 0,38 ± 0,02. 
Анализ десяти выборок грачиных яиц по совокупности признаков показал, что характер разнообразия 
их признаков различен. Наименее разнообразны оказались яйца из колонии г. Мелитополя. Особенно 
следует отметить грачиные колонии из с. Гирсовка, оологический материал из которых оказался 
очень разнообразен как по качественным признакам яйца (n = 2,31), так и по структуре этого 
разнообразия; была выявлена относительно высокая доля редких морф (n = 0,42). В сравниваемых 
выборках из трех соседних колоний на этом участке наблюдается сходное распределение частот 
исследуемых морф, что свидетельствует о существовании между колониями родственных связей. 
Анализ рисунка яиц грача выявил те же особенности, что и для морфометрических параметров: 
снижение в целом уровня изменчивости данного признака при определенных хронологических 
колебаний его в ту или иную сторону в разные годы. Выявлено, что в колониях грача, где идет 
снижение численности, отмечается уменьшение диаметра и объема яиц, повышается уровень 
хронографической изменчивости наиболее важных ооморфологических показателей, меняется 
возрастная структура поселения, что обусловлено возрастанием в ней доли молодых особей и 
сокращением количества взрослых [2]. Обнаружены различия в величине объема яиц в зависимости 
от положения гнезд в колониях; в центре ее средний показатель выше, чем на периферии. Отметим, 
что в центре колонии на одном дереве размещалось больше гнезд, чем на удаленных участках 
(различия достоверны).  

Среднее количество яиц в гнездах грача колебалось в разных колониях и разные сезоны от 3,7 
до 4,4 яйца на одно гнездо (при лимите – 2-7 яиц) (объем выборок составлял по 15-30 кладок 
ежегодно). Наименьшая средняя кладка отмечена в 1995 г. (3,5 яиц) и 2005 г. (3,7 яйца), что было 
связано, видимо, с холодной и затяжной весной и, в связи с этим, недостатком корма. Вылет молодых 
проходит в третьей декаде мая. Из 80 осмотренных в это время гнезд в 16 было по одному птенцу, в 
37-ти – по два, в 22-х по три в 5-ти – по четыре птенца. Грачи на протяжении многих лет 
придерживаются одних и тех же гнездовых колоний. Состояние погоды и количество кормов в 
различные годы подвержены существенным колебаниям. Поэтому возможности выкармливания 
птенцов взрослыми бывают различными. Успешность размножения грача прослежена в двух 
колониях в лесополосах, окруженных полями, и в одной лесополосе, находящейся на берегу 
Молочного лимана. Успешность размножения грача в среднем за 10 лет составила в колониях, 
расположенных в полезащитных лесополосах – 2,0, а по берегам лимана – 2,3 слетка на 1 гнездо. 
Успех размножения был выше в колониях, размещенных по берегам Молочного лимана связан, 
видимо, с более благоприятными кормовыми условиями и меньшим беспокойством птиц людьми. 

Основные причины гибели грачей носят антропогенного характера грача: разорение гнезд 
человеком, гибель птиц на автодорогах при столкновении с автотранспортом, гибель при 
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столкновении с проводами и от удара электрическим током на линиях электропередач, отстрел. 
Гибель кладок грача в результате разорения гнезд и преследования человеком сравнительно 
небольшая. В некоторых грачевниках, расположенных поблизости от населенных пунктов, гнезда 
разорялись подростками. Доля разрушенных гнезд в колонии вблизи с. Гирсовка составила около 12 
%, а вдали от села – 1 %.  

Как адаптации, возникшие в процессе «синантропной эволюции» грача, следует отметить 
ранние сроки размножения, переход к полуоседлому и оседлому образу жизни, высокую 
толерантность к человеку, высокую трофическую пластичность, гибкую стратегию гнездования 
(одиночное -групповое – колониальное гнездование), расположение гнезд на безопасной высоте, 
высокую способность к повторным кладкам при гибели первых; отметим также строительство 
массивного гнезда с достаточно теплой и основательной выстилкой лотка; разделение функций в 
осуществлении заботы о потомстве между самцом и самкой, высокую плотность насиживания яиц, 
активную коллективную защиту колоний и гнезд от пернатых хищников. 
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ПОРІВНЯЛЬНО-МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КРАВЦЕВОГО ТА ЛАТЕРАЛЬНОГО 

КЛУБОВО-ГОМІЛКОВОГО М’ЯЗІВ У СИВКОПОДІБНИХ 
Т. М. Корнієнко 

Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка 
 
На сучасному етапі розвитку зоологічної науки морфологічним дослідженням приділяється 

незначна увага – провідне місце займають дослідження у еколого-фауністичного напрямку. Але при 
вивченні екологічних особливостей виду необхідно враховувати і ті морфо-фізіологічні адаптації, які 
виникають у тварини у зв’язку з існуванням у певному середовищі. Ретельне дослідження м’язової 
системи птахів зокрема дозволяє встановити філогенетичний зв’язок між групами, проаналізувати 
зміни, які виникають у птахів різних екологічних груп.  

Це питання досліджувалося багатьма як закордонними (Berger, Fisher, Hudson, Кузьміна, 
Курочкін), так і українськими вченими (Богданович, Сич, Усенко, Аметов, Мордвинов), але основна 
увага зверталася на хижих птахів, Голубоподібних і Куроподібних. Представники ряду Сивкоподібні 
є дуже різноманітними в екологічному аспекті, в живленні і відповідно морфологічних особливостях, 
хоча й мають багато спільних рис. За мету дослідження було поставлено виявити і проаналізувати 
взаємозв’язок морфологічних особливостей будови м’язів і екологічних особливостей птахів з ряду 
Сивкоподібних різних екологічних груп. 

Об’єктом дослідження є кравцевий (m. iliotibialis cranialis) та клубово-гомілковий (m. iliotibialis 
lateralis) м’язи представників ряду Сивкоподібних різних екологічних груп. Було вивчено 
морфологічні особливості 4 видів птахів з ряду Сивкоподібні (Charadriiformes): крячка річкового 
Sterna hirundo, крячка чорного Chlidonias nigra, чорноволика Calidris alpina, коловодника болотяного 
Tringa glareola; 1 представника ряду Журавлеподібні (Gruiformes) – деркача C. crex.  

Musculus iliotibialis cranialis (s. sartorius) – кравцевий, найкраніальніший м’яз апарату наземної 
локомоції. Він має стрічкоподібну форму, починається від передньо-латерального краю клубової 
кістки й переходить у пателярне сухожилля, кріплячись на тібіотарзусі. Його ступінь розвитку і 
розташування відносно інших м’язів відрізняється у досліджуваних видів. У деркача (рис. 1) він 
товстий і широкий, однойменний латеральний м’яз майже повністю прикриває його з латерального 
боку. У крячка річкового це теж відносно товстий широкий м’яз. У крячка чорного m. iliotibialis 
cranialis є відносно тонким, розташований переважно з медіального боку, а з латерального 
каудальніше до нього притуляється однойменний латеральний м’яз. У чорноволика це теж тонкий, 
але вузький м’яз, причому до дорзального гребеня кріпиться доволі широко (на його краніальній 
половині), в краніальній частині м’язово, в каудальній – апоневротично. У коловодника болотяного 
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m. iliotibialis cranialis – це теж тонкий стрічкоподібний м’яз, розташований переважно з медіального 
боку кінцівки і його лише частково видно з латерального боку. Дистально він прикріплюється теж не 
краніально, а дещо медіально, входячи до складу ligamentum patellae. Проксимально прикріплюється 
до краніальної частини дорзального клубового гребеня, частково м’язово (краніальніше), частково – 
апоневротично. В проксимальній частині з медіального боку поступово переходить на латеральну 
поверхню кістки, прикриваючи частково в краніальній частині m. iliotrochantericus caudalis. 

Функцією цього м’яза є також протракція (винесення вперед) кінцівки.  

 
Рис. 1 – Розташування m. iliotibialis cranialis (1) та m. iliotibialis lateralis (2) у деркача 

M. iliotibialis lateralis (m. iliotibialis) – широкий тонкий м’яз, що розташований каудальніше 
попереднього м’яза. Починається від клубових гребенів синсакруму й простягається в поперечно-
вентральному напрямку до колінного суглобу, переходячи в пателярне сухожилля. У деркача це 
широкий тонкий м’яз (див. фото 1), що починається апоневрозом від дорзального клубового гребеня, 
м’язово – від латерального гребеня, а найкаудальнішими пучками – від дорзо-латерального відростка. 
Масивністю відрізняється каудальна частина м’яза. Приблизно із середини по ходу м’язових волокон 
із центру починається апоневроз, який поступово захоплює усю краніальну частину м’яза. У крячка 
річкового і крячка чорного цей м’яз розвинений дуже погано, він неширокий і представлений тонким 
апоневрозом. Кріпиться лише до дорзального клубового гребеня. У чорноволика m. iliotibialis lateralis 
широкий і тонкий. Зверху він прикриває m. iliofibularis. Кріпиться апоневрозом до каудальної 
половини дорзального гребеня і більшої проксимальної частини дорзо-латерального. Каудальна 
половина м’яза, за виключенням проксимальної і дистальної частин, є м’язовою, краніальна дещо 
дистальніше середини переходить в апоневроз. У коловодника болотяного це теж тонкий широкий 
м’яз. Проксимально прикріплюється подібно до попередніх видів апоневротично до дорзального і 
дорзо-латерального клубових гребенів. В проксимальній частині повністю прикриває m. iliofibularis, а 
далі лише частково, поступово звужується, формуючи латеральну частину ligamentum patellae. M. 
femorotibialis medius прикриває не лише з латерального, але частково і з краніального боку. 
Каудальна частина м’яза подібно до такого у чорноволика і деркача майже повністю м’язова, а 
краніальна частково представлена апоневрозом. 

Диференціація в розташуванні даних м’язів пов’язана з екологічними особливостями 
досліджуваних видів, зокрема характером руху і значенні апарату наземної локомоції в добуванні їжі 
та здійсненні інших життєво важливих функцій.  

Деркач – типовий ксеробіонт, він більшість часу проводить на землі, швидко пересуваючись 
серед трави, може плавати, але літає незграбно, важко, повільно махаючи крилами. Основу раціону 
складають тваринні корми (комахи, дрібні жаби, молюски), які він розшукує на землі. Спить і 
відпочиває птах стоячи, часто на одній нозі, іншу притискаючи до тіла. Саме тому, на наш погляд, 
кравцевий м’яз у нього досягає такого розвитку. Те саме стосується і m. iliotibialis lateralis.  

Крячок річковий – атмонектоксеробіонт, добре почуває себе і у повітрі, і на воді, і на землі. Має 
найрізноманітніші способи полювання серед усіх інших крячків: пошуковий політ, з присади, 
чатуючи. Рибу здобуває, пірнаючи у воду, комах може підхоплювати на поверхні води або з листків 
рослин. На землі рухається вправно, адже для шлюбної поведінки характерні як повітряні, так і 
наземні демонстрації: різноманітні «танці», обертання й повороти. У зв’язку з цим у нього добре 
розвинений кравцевий м’яз, адже, крім розгинання колінного суглобу, він здійснює також і 
винесення кінцівки вперед, що важливо при плаванні й пересуванні по землі. 

Крячок чорний більшу частину свого часу проводить у повітрі (атмобіонт), зазвичай на воду не 
сідає, пірнає лише зрідка, по землі ходить неохоче й мало. Їжу (водних і коловодних комах) здобуває 
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в повітрі, скльовує з поверхні рослин, рідше – з води. Полює найчастіше над луками або степом, 
може зависати в повітрі на одному місці. В наслідок цих особливостей кравцевий м’яз у крячка 
чорного і крячка річкового відрізняються – у першого він розвинений гірше, тонкий і розташовується 
переважно з медіального боку. Клубово-гомілковий латеральний м’яз представлений тонким 
апоневрозом у обох цих видів, що, очевидно, пов’язано з незначною його роллю в локомоції крячків, 
адже, не зважаючи на певні відмінності, характер руху у них загалом схожий. 

Чорноволик здатний і швидко бігати, і (на відміну від деркача) добре літати, за необхідності 
гарно плаває. Політ у нього швидкий, з частими поворотами. Кормовими об’єктами виступають 
комахи, дощові черв’яки, молюски і дрібні ракоподібні. Птахи постійно нишпорять біля берега 
водойми, розшукуючи їжу. Полюють також і оглядаючи береги, а коли помічають рухи ракоподібних 
чи черв’яків, швидко кидаються до цього місця і дістають здобич. На нашу думку, у зв’язку з 
відсутністю певної спеціалізації в добуванні їжі і адаптації до певного середовища існування 
досліджувані м’язи у даного виду не вирізняються ані високим ступенем розвитку, ані протилежним 
явищем – редукцією, як це спостерігалося у крячків. 

Коловодник болотяний схожий за екологічними особливостями з попереднім видом. 
Характерними його біотопами так само є мілководні водойми й болота, де він живиться комахами та 
іншими безхребетними, розшукуючи їх у землі. Цим можна пояснити схожість у будові і ступені 
розвитку досліджуваних м’язів у даного виду і чорноволика. Особливістю коловодника болотяного є 
здатність сідати на кущі та дерева, а також те, що ми жодного разу не спостерігали його на воді. 
Очевидно, це пов’язано з медіальним розташуванням кравцевого м’язу, і в цьому коловодник схожий 
на деркача, який теж більшу частину часу проводить на землі і там же здобуває корм. Клубово-
гомілковий м’яз у обох видів з латерального боку майже повністю прикриває кравцевий. Таким 
чином, за будовою і розташуванням досліджуваних м’язів коловодник болотяний займає проміжне 
положення між типовим ксеробіонтом, яким є деркач, та чорноволиком, який однаково добре ходить, 
літає і плаває.  

Важливим показником є не лише розташування та ступінь розвитку м’язу, але і його відносна 
маса стосовно маси тіла (табл. 1).  

Таблиця 1 – Відносна маса досліджуваних м’язів ( % від маси тіла) 
Вид птаха M. iliotibialis cranialis M. iliotibialis lateralis Сума двох м’язів 

C. crex 0,282 0,761 1,043 
Chlidonias nigra 0,072 - 0,072 
Sterna hirundo 0,099 - 0,099 
Сalidris alpinа 0,085 0,085 0,17 
Tringa glareola 0,129 0,249 0,378 

Середнє значення відносної маси кравцевого м’язу складає 0,1334  %, максимальне значення 
0,282  % (у деркача), мінімальне значення відповідно 0,072  % (у крячка чорного). Середнє значення 
відносної маси клубово-гомілкового м’язу становить 0,219  %, максимальне воно у деркача (0,761  
%), а у крячків цей м’яз взагалі представлений лише тонким апоневрозом. 

Відносна маса м’язу, його ступінь розвитку прямо пропорційно залежать від ролі задніх 
кінцівок в здійсненні птахом основних фізіологічних функцій, а отже і його екологічних 
особливостей (рис. 2). У деркача відносна маса м’язів є найбільшою, як і їх загальна сума. У 
чорноволика відносна маса кравцевого м’язу дещо менша, ніж у крячка річкового, але в розгинанні 
суглобу бере участь розвинений клубово-гомілковий м’яз, який у крячка відсутній, тому сума даних 
величин у нього загалом більша, що цілком закономірно, адже для нього переміщення по землі 
відіграє більшу роль. 

Таким чином, екологічні особливості виду (способи добування та характер їжі, біотоп, гніздова 
поведінка тощо) впливають на розміщення та відносну масу m. iliotibialis cranialis et lateralis. У 
ксеробіонтних видів досліджувані м’язи досягають значного розвитку, у нектобіонтних – меншого, а 
у видів-атмобіонтів або редукуються, перетворюючись на апоневроз, як це спостерігається у клубово-
гомілкового м’язу, або розвинені погано. 
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Рис. 2 – Залежність ступеня розвитку (відносна маса,  % від маси тіла) досліджуваних м’язів 

від ролі задніх кінцівок в переміщенні птаха 
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Спустя 20 лет после Чернобыльской катастрофы, в зоне отчуждения наблюдается постоянный 

процесс реантропизации растительного покрова. Направленная тенденция к самовосстановлению, 
поликомплементность -важная особенность дикорастущей растительности. Она обеспечивает 
максимальную занятость экологических ниш ценопопуляциями зональных или поденных видов 
растений через конкретные отношения. 

Специфические популяции многолетних насаждений зоны отчуждения -плодоносящие сады. 
Комплекс членистоногих многолетних насаждений отличается исключительно большим видовым 
разнообразием – более 1500 видов. Если раньше для удержания их уровня численности до условного, 
порогового уровня использовались интенсивные технологии, направленные на тотальное 
истребление фитофагов, то после событий 1986 года плодовые насаждения – это составная часть 
разнообразных, преимущественно дикорастущих растительных фитоассоциаций. Они не выдержат 
интенсивной наступательной конкуренции со стороны таких агрессивных видов как верба, граб, 
лещина, другие кустарники. Пионерские виды среди древесных – верба: Salix alba, S.acutifolia, 
S.carepa, S. cinerea, S. aurita создают специфические изменения экологических факторов 
травянистого покрова лугов. 

Исследования проводились в садах зоны ЧАЭС и за ее пределами. С целью выявления видового 
состава листоверток проводили обследования плодовых культур и сбор на яблоне преимагинальных 
фаз. Имаго отлавливали на половые феромоны с последующим определением. Параллельно 
осуществляли фенологические наблюдения. Учеты численности кладок яиц и зимующих гусениц П-
Ш возраста проводили в два срока: осенью (октябрь-ноябрь) и ранней весной (апрель) с учетом 
естественной гибели от погодных условий, а также от паразитов, хищников и птиц. 

В результате многолетнего изучения фауны листоверток садовых биоценозов зоны отчуждения 
ЧАЭС на плодовых деревьях и сопутствующих растениях выявлено 48 видов сем Tortricidae, в том 
числе 35 отмечены как вредители яблони. Это Adoxophyes orana F.R. (сетчастая); Archips podona Sc. 
(всеядная), A.rosana L. (розанная) A.xylosteana 1,.(пестрозолотистая); A.crataegana Hb. 
(боярышниковая); Choristoneura diversana Hb.(дымчатая); Croesia holmiana Х.(белопятнистая); 
Enarmonia formosana Sc. (подкоровая); Exapate congelatella CI. (заморозковая); Hedya nubiferana Hb. 
(плодовая изменчивая); Pandemis hepatana Denn.et.Schiff. (ивовая кривоусая); P.cerasana Hb. 
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(смородинная); P. corylana F. (лещиновая кривоусая); Pandemis lecheana F. (свинцовополосая); 
Spilonota ocellana F. (почковая); Tortrix viridana L. (зеленая дубовая); Syricoris lacunana 
Denn.et.Schiff.; Laspeyresia pomonella L. (яблонная плодожорка); Rhopobota naevana Hb .и т.д. 

Доминантными видами в садах являются почковая, розанная, ивовая всеядная и плодовая 
изменчивая листовертки. Среди комплекса плодовых листоверток наиболее многочисленна группа 
филлофагов, объединяющая 21 вид. В зоне отчуждения они моноцикличны. Изучение фенологии 
гусениц показало, что по срокам развития, приуроченности к фенофазам кормового растения и 
характера причиняемых повреждений они могут быть разделены на две группы. 

Это ранне- и поздневесенние виды. Представители первой группы -свинцовополосая, 
дымчатая, почковая, плодовая изменчивая листовертки, повреждают яблоню с момента вступления в 
фенофазу обособления бутонов до осыпания избыточной завязи. Максимальная плотность их 
популяции отмечается в фенофазе обособления бутонов – розовый бутон. Поздневесенние виды 
листоверток: смородинная сетчатая, пестрозолотистая, ивовая кривоусая, всеядная, розанная, 
заморозковая активно питаются в периоды цветения -осыпания избыточной завязи. Асинхронность в 
сроках развития комплекса ранневесенних видов, относительно листоверток второй группы, 
сокращается и на последующих этапах фенологии. 

Бывшие промышленные сады зоны находятся на начальных этапах вторичной сукцессии, 
характерной особенностью которой, является интенсивное нарастание дикорастущих деревьев (ясень, 
клен, дуб, граб, липа, береза, рябина) и кустарников (лещина, бузина), а также большое разнообразие 
травянистых (преимущественно злаковых) растений. Такое видовое растительное разнообразие, 
отсутствие какой-либо хозяйственной деятельности создали условия для развития и распространения 
комплекса листоверток, где совместно с моно- и олигофагами развиваются и полифаги с широкой 
трофической специализацией. Жизненная стратегия большинства из них подвержена К-отбору i 
характеризуется выраженными экологическими нишами, стабильной численностью, отсутствием 
высокоспециализированных видов энтомофагов (табл.1). 

Таблица 1 – Стратегия выбора самками яблонной плодожорки экологических ниш 
Количество яиц, отложенных на одном листе 

1 яйцо 2 яйца 3 яйца Популяции плодожорки 
екз % екз % екз % 

Интенсивные сады, Киевская обл., 1986-2002 гг. 84 73,6 20 17,5 10 8,9 
Зона отчуждения ЧАЭС, 1996-2001 гг. 107 86,9 10 8,3 6 4,8 
Интенсивные сады, Хмельницкая обл., 1986-2002 гг. 79 71,2 17 15,5 15 13,3 

Выявлены различия по агроклиматическим районам в видовом составе и численном 
соотношении листоверток. Большим видовым разнообразием характеризуется их фауна в садах 
южной части Лесостепи при доминировании упомянутых видов. Сравнительный анализ показал, что 
при сочетании методов прямого учета гусениц и куколок, отлов бабочек на половые аттрактанты дает 
объективное представление о совокупности видов, обитающих в садовых биоценозах зоны и за ее 
пределами и их численном соотношении. 

На примере садов Киевской области и садов зоны отчуждения, резко различающиеся по 
степени антропогенного воздействия, показано, что систематическое проведение агротехнических и 
защитных мероприятий вызывает обеднение видового состава листоверток, снижение их 
численности. В современных интенсивных садах выявлено 17 видов представителей семейства 
Tortricidae, в садах зоны отчуждения – 35. В садах за пределами зоны преобладали виды, ведущие 
выражено скрытый образ жизни – почковая, подкоровая, яблонная плодожорка. Исследованиями 
установлено, что определенную роль в регулировании численности листоверток играют паразиты, 
хищники и возбудители заболеваний. 

Однако, среди более чем 150 видов энтомофагов, которые трофически связаны с 
листовертками, отсутствуют высокоспециализированные виды. Действительно, большинство из них 
– широкие полифаги, поэтому уровень заражения соответствующих стадий листоверток невысок и 
колеблется в пределах 7,5 – 25,6 %. Очевидно, что они играют лишь модифицирующую роль в 
динамике численности фитофагов. 

Нашими -исследованиями установлено, что листовертки в садах зоны отчуждения доминируют 
среди других фитофагов. Их жизненные формы отличаются скрытностью. Яйцекладки и 
диапаузирующие стадии рассредоточены во времени и пространстве. К примеру, яблонная 
плодожорка откладывает яйца на верхней стороне листьев, на черешках, побегах и лишь 
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незначительную часть – на плоды (табл.2). При этом самки откладывают яйца на верхнюю часть 
листьев, более опушенную. 

Таблица 2 – Относительный уровень адаптивного выбора репродуктивной стратегии самок 
яблонной плодожорки в зоне отчуждения и за ее пределами  

Верхняя сторона 
листа 

Нижняя сторона 
листа Плоды Побеги Популяции плодожорки 

екз  % екз  % екз  % екз  % 
Интенсивные сады, Киевская обл. 1986-2002 гг. 67 64,4 7 6,7 21 20,3 9 8,6 
Зона отчуждения ЧАЭС, 1996-2001 гг. 85 79,4 4 3,7 7 6,5 11 10,4 
Интенсивные сады, Хмельницкая обл., 1986-2002 гг. 93 56,2 13 8,2 37 22,6 21 13,0 

Яйца, которые не имеют определенной геометрической формы «проваливаются» сквозь густое 
опушение листьев и таким образом защищаются от паразитов и хищников. Кроме того, необходимо 
учесть, что основные двигательные и трофические маршруты зоофагов проходят по нижней части 
листьев и плодов. 

Именно таким образом плодожорке удается избегать интенсивного пресса со стороны 
паразитов и хищников. Важно также и то, что самки свыше 70 % из всего фонда яиц, откладывают по 
одному, избегают групповой кладки, что также усложняет истребление их хищниками. Последние 
отсекают только неэффективную часть популяции плодожорки. Отродившиеся из яиц гусеницы 
плодожорки ползают по поверхности субстрата от 5 до 20 минут. Таким образом, возможность 
встречи их с хищными членистоногими невелика. 

Показательны результаты исследований, которые свидетельствуют о существовании самых 
разнообразных адаптивных реакций листоверток в садах зоны отчуждения. В частности, согласно 
наших исследований, коконы яблонной плодожорки выполняют не только защитную функцию. Они 
интенсивно насыщены таким сильным антисептиком как танин, который полностью защищает 
гусениц от возбудителей заболеваний. Это особенно характерно для популяции плодожорки зоны 
отчуждения, особенно той части, которая коконируется в почве. Интенсивная растительность 
способствует накоплению и сохранению влаги. Это определяющий фактор возникновения грибных 
эпизоотии, однако этого не происходит. 

Исключительно сложны и разнообразны адаптивные реакции имаго плодожорки. Нашими 
исследованиями установлен феномен регуляции общего фонда репродуктивной способности самок. В 
случае, когда численность имаго в саду большая, яиц откладывается мало, в среднем 25-30 штук. 
Если же численность имаго низкая, и воздух мало насыщен феромонами, это является сигналом для 
максимальной реализации репродуктивного потенциала. В таком случае самки откладывают 180-220 
яиц. Таким образом, в садах поддерживается стабильная численность популяции, без перенаселения. 

Важно также и то, что самки свыше 70 % из всего фонда яиц, откладывают по одному, избегая 
групповой кладки, что также усложняет истребление их хищниками (табл.2). 

Гусеницы первого поколения плетут кокон преимущественно под отставшей корой. Второе 
поколение – только под толстой корой, в щелях или в почве. Этот феномен свойственен популяциям 
плодожорки зоны. В этих условиях вид развивается в одном поколении, иногда в двух. 

Однако, при любых условиях, не все гусеницы первой генерации окукливаются. Часть каждого 
поколения прекращает развитие до следующей весны – гусеницы диапаузируют. Это явление 
свойственно гусеницам плодожорки всех регионов. Однако популяция зоны здесь отличается. 
Количество повторно диапаузирующих гусениц в 1,5-2 раза больше, чем за пределами зоны. Это 
«страховочная» часть общего фонда численности вида. 

Установлено, что чем холоднее июнь, тем большая часть гусениц прекращает развитие, что 
свидетельствует о высокой приспособляемости вида вообще и, в особенности, в зоне отчуждения, с 
учетом специфических экологических условий. Если бы, по каким либо причинам, второе поколение 
погибло, популяция плодожорки все равно не прекратила бы своего существования. За годы 
исследований, когда наблюдался теплый июнь, большинство гусениц окукливалось, второе 
поколение было многочисленным, однако в куколок превращались не все гусеницы. 

Таким образом, проведенные исследования показали наличие сложных адаптивных 
механизмов, обеспечивающих существование и доминирование популяций листоверток в садах зоны 
отчуждения ЧАЭС. 
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Материал собирался в 1988-2005 гг. на Молочном лимане путем кратковременных 

экспедиционных выездов по побережью на острова и косы, в тростниковые плавни и акваторию 
лимана. Кроме того, в 1988 – 1996 гг. проводились стационарные наблюдения в верховьях 
Молочного лимана. Использовались общепринятые методики учета птиц. Они проводились 
маршрутным способом с берега, с лодки. Анализируются данные за период с 15 июня по 30 августа 
каждого сезона. Послегнездовой период у птиц в условиях региона гораздо больше, на него 
накладывается частично гнездовой период и периоды летних и осенних миграций. Это принималось 
во внимание при анализе данных по отдельным видам птиц. Гнездовые скопления птиц, включая 
колонии, в настоящей работе не анализируются. Образование скоплений – динамичный процесс и 
носит факультативный характер для большинства видов. Скопления образуются только при высокой 
численности птиц на данном водоеме в данное время и ситуации; малочисленные виды 
присоединяются к скоплению многочисленных видов, образуют смешанные или многовидовые 
скопления. 

Массовые скопления птиц являются важным элементом в социальной, или этологической 
структуре популяций. Под ними понимаются временное объединение птиц для осуществления каких-
либо функций, без персональных связей между ними [1,3,4]. Разработанная классификация массовых 
скоплений водоплавающих птиц [1] включает разные их типы по различным показателям, в т.ч. по 
функциональному назначению: кратковременные (для кормежки, отдыха, сна, водопоя) и длительные 
(для гнездования, линьки, зимовки). Четкой количественной градаций для выделения скоплений не 
существует, для разных видов и в разных ситуациях оценка носит субъективный характер. Различные 
типы скоплений отличаются степенью организации, постоянством состава и структуры, отношением 
к территории, длительностью существования, цикличностью, типом обмена особями и информацией, 
величиной индивидуальной дистанции, интеграцией и разделением обязанностей, отношением между 
членами, типом связи между ними, составом и структурой [1]. Образование скоплений идет через ряд 
промежуточных этапов по общей схеме: отдельные особи или выводки – промежуточные группы – 
скопление первого порядка, или локальные – стаи – скопления второго порядка, или транзитные. 
Образования и существования скоплений является важным обязательным явлением в годовом 
жизненном цикле подавляющего большинства водоплавающих и околоводных птиц. Их 
биологическое значение и преимущество перед одиночным образом жизни очевидны и заключаются: 
в лучшей защите от хищников, быстром обнаружении опасности и реакции на нее, синхронности 
сезонных и суточных явлений, стимуляции кормления и размножения и, в конечном итоге, в более 
успешном переживании неблагоприятных условий. Уже небольшое скопление птиц является 
мощным стимулом привлечения сюда других особей этого и других видов.  

Молочный лиман отличается от других водоемов региона крупными размерами, стыком 
экосистем трех типов (река – лиман – море), высоким разнообразием биотопов, местообитаний и 
богатыми кормовыми ресурсами для птиц, что обеспечивает им возможность образования массовых 
скоплений на протяжении всего года. Наиболее важными местами формирования и нахождения 
скоплений птиц являются: открытые песчаные косы, острова и отмели (для гусей, уток, чаек, цапель, 
куликов), солончаковые заболоченные низины – поды (для куликов, чаек, цапель), открытая 
акватория (для большой поганки, большого баклана, нырковых уток), мелководные заливы (для 
шипуна, речных уток, лысухи, цапель), тростниковые заросли (для линяющих уток, лысух, для 
ночевок цапель, скворцов, ласточек, воробьев, трясогузок). Эти участки лимана и его побережий 
являются традиционными местами образований скоплений птиц на протяжении многих лет (табл.), 
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но их значимость изменяется в разные годы в зависимости гидрологического режима и погодных 
условий сезона. Послегнездовые скопления птиц на лимане по видовому составу чаще смешанные, 
или многовидовые. Их структура определяется совокупностью многих факторов, в т.ч. 
внутривидовыми и межвидовыми отношениями птиц.  

Таблица – Величина послегнездовых скоплений некоторых видов птиц в различных участках и 
местообитаниях Молочного лимана 

Максимальная численность птиц в скоплении по участкам 
Вид птицы Степановский 

залив 
Степановская 

коса 
Тростниковы
е плавни 

Плесы среди 
плавней 

Тащенакский 
под 

Акватория 
лимана 

Большая поганка 50 - - 50 - 150 
Черношейная поганка 50 - - - - 150 
Большой баклан 1500 2500 - 1000 - 1500 
Серая цапля 150 200 150 150 120 - 
Большая белая цапля 200 150 400 200 100 - 
Малая белая цапля 250 200 - 150 100 - 
Кваква - - 500 250 - - 
Серый журавль - - - 46 - - 
Лысуха 2500 500 500 500 - 10000 
Шипун 150 50 - - - 500 
Серый гусь 25000 5000 - 50 20 - 
Пеганка - - - - 150 1700 
Кряква 5000 2500 100 5000 100 500 
Трескунок 1000 1000 300 500 - - 
Свистунок 500 500 50 200 - - 
Хохлатая чернеть 500 - - 50 - 100 
Красноголовый нырок 500 - - 50 - 250 
Хохотунья 150 500 - 50 150 500 
Морской голубок 300 300 - - - 150 
Озерная чайка 1400 5000 - 100 500 3000 
Речная крачка - 500 - - - - 
Малая крачка - 150 - - - - 
Пестроклювая крачка - 1500 - - - - 
Черная крачка - 5000 - 50 - - 
Светлокрылая крачка - 3000 - 150 - - 
Чибис - 200 - - 100 - 
Травник - 300 - - 100 - 
Турухтан - 250 - - 50 - 
Чернозобик - 350 - - 150 - 
Большой кроншнеп - 250 - - 50 - 
Скворец - - 5000 - - - 
Желтая трясогузка - - 500 - - - 
Полевой воробей - - 150 - - - 
Деревенская ласточка - 500 500 - - - 

Скопления линяющих водоплавающих птиц. Верховья Молочного лимана является важным 
местом линьки речных уток и лысухи. В зависимости от гидрологического режима в плавнях 
ежегодно собираются на линьку от 500 (маловодные сезоны) до 5000 (многоводные сезоны) особей 
уток (кряква, трескунок, свистунок, единично широконоска, хохлатая чернеть, морская чернеть, 
гоголь, луток, средний крохаль, красноголовый нырок). Линяющие утки держатся в густых 
тростниковых зарослях, в глубине плавней, вдоль проток и плесов. Скопление линяющих лысух 
разного возраста разделены. Аналогичное явление отмечено в других частях ареала этого вида 
(данные А.И. Кошелева). Скопление одногодовалых неполовозрелых лысух (до 1500 – 5000 особей в 
разные годы) образуются и держатся на границе тростниковых зарослей и акватории лимана. Они 
используют территорию по периметру зарослей на расстоянии 1000 – 2000 м. Взрослые лысухи, 
закончившие размножение, собираются скоплениями из 50-200 особей в густых зарослях тростника в 
глубине плавней. Молодые лысухи, приобретающие способность к полету, выходят из зарослей в 
начале на крупные плесы, где образуют скопления из 50-200 особей, а затем перемещаются на 
акваторию лимана, образуют скопления из 500-10000 особей в мелководных заливах.  

Скопления выводков и молодых птиц. Такие скопления характерны для пеганки, 
красноголового нырка и лысухи. В 1996 г. на отмели верховий лимана 15-20.08. отмечено скопление 
из 1600 пеганок (объединилось 80-100 выводков с птенцами, приобретающими способность к 
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полету). Молодые лысухи, приобретшие способность к полету, собираются во второй половине июля 
на плесах в плавнях в скопления из 40-80 особей, а в начале августа они выходят на акваторию 
лимана, концентрируются на мелководных кормных заливах. Красноголовый нырок в плавнях 
лимана немногочислен на гнездовании, поэтому скопление выводков не крупные (до 20-40 особей) и 
встречаются не ежегодно.  

Характерным для Молочного лимана типом послегнездовых скоплений птиц является 
кормовые скопления шипунов, пеганок, серых, больших белых и малых белых цапель, больших 
бакланов, чаек, крачек и куликов. Они приурочены к наиболее кормным участкам, специфическим 
для каждой группы или вида птиц. Рыбоядные птицы перемещаются вслед за скоплениями молоди 
рыб. Для них характерны смешанные по составу скопления, коллективные способы охоты птиц на 
рыбу [2]. Цапли скапливаются на кормежку на мелководных заливах, а в многоводные годы – на 
озерах Тащенакского пода. Для куликов наиболее предпочитаемыми являются илистые мелководья 
Степановской косы, Тащенакского пода, Александровского залива. Временные кормовые скопления 
озерной чайки и хохотуньи образуют на полях по берегам лимана, где ведется летняя вспашка (до 
300-1500 особей). В отдельные годы серые и большие белые цапли образуют рыхлые скопления на 
убранных полях, где охотятся на мышевидных грызунов (до 30- 150 особей). Важным местом 
кормежки для рыбоядных птиц является устьевая зона р. Молочной, где постоянно держится молодь 
рыбы. На этом участке смешанные кормовые скопления насчитывают до 200 – 2000 птиц (большая 
белая цапля – 25-150, серая цапля – 50-200, малая белая цапля – до100, кваква – до 500, большой 
баклан – до 1000, хохотунья – до 100, озерная чайка – до 500-1000, речная крачка – до 100 особей). 
Для пеганки местом скопления выводков являются северная часть лимана (до 500-1700 особей), о. 
Соленое (до 300-500 особей в разные годы).  

Скопления птиц для отдыха (дневочные) формируются в наиболее безопасных и недоступных 
для наземных хищников и человека местах. Ими служат песчаные открытые острова, лишенные 
растительности, песчаные косы, отмели, голые солончаки, а в тихую погоду – открытые мелководные 
заливы. Обычно такие скопления смешанные по составу, реже одновидовые. Скопления озерной 
чайки насчитывают до 300 – 500 особей, скопления серой, большой белой и малой белой цапель до 30 
– 100 особей. Кваквы собираются на дневку как в зарослях тростника (до 100 – 500 особей), так и в 
древесно-кустарниковых зарослях по берегам лимана – до 50 – 150 особей. Серые гуси образуют 
крупное скопление на Степановском заливе (до 500-15000 особей в разные годы), на кормежку они 
вылетают на прилежащие убранные поля в радиусе 5-25 км [3].  

Скопления птиц на ночевку (ночевочные) также образуются в наиболее безопасных и 
недоступных местах соответствующих экологическим особенностям каждого вида. Серые журавли в 
маловодные годы собираются на ночевку на пересохшие грязевые плесы в северной части плавней 
(до 36 – 50 особей в разные годы), в многоводные сезоны такие скопления не образуются. Серые и 
большие белые цапли собираются на ночевку в густых высоких зарослях тростника по 100-500 
особей, образуют смешанные скопления, к ним присоединяется одиночные малые белые цапли. 
Тростниковые заросли в плавнях являются также местом ночевки скворцов (500-5000 особей в 
разные годы), желтых трясогузок (100-500 особей), деревенских ласточек (50-500 особей), полевых 
воробьев (30-100 особей). Чайки и речные крачки ночуют на открытых островах, часто образуют 
смешанные скопления (до 300- 1000 особей). Черные и светлокрылые крачки образуют ежегодно в 
середине-конце августа крупные ночевочные скопления на илистых островках вдоль канала, 
соединяющего море с Молочным лиманом, намытых земснарядом (до 5-10 тыс. особей). Речные утки 
в июле – августе собираются на ночевку в плавни на многочисленные плесы среди тростниковых 
зарослей, а также на отмелях и песчаных островах (до 1000-5000 тыс. особей).  

Выявление мест концентрации и образования массовых скоплений птиц в послегнездовой 
период и взятия их под охрану будет способствовать поддержанию их высокой устойчивой 
численности, что важно как для хозяйственно ценных, так и редких и исчезающих видов. Они могут 
служить для цели мониторинга состояния популяции птиц, а также основой менеджмента охотничьих 
видов. Не рекомендуется вести охоту в местах скоплений птиц, поскольку это приводит к их 
преждевременному отлету в другие регионы. Скопления водных и околоводных птиц являются 
потенциальными очагами и источником природных инфекций, что следует учитывать при анализе 
санитарно – эпидемиологической ситуации в регионе.  

Орнитокомплексы представляют собой исторически сложившиеся группировки особей разных 
видов, существующие длительное время на данной территории, объединенных функционально через 
систему прямых и обратных связей. Традиционно выделяют гнездовые и зимовочные 
орнитокомплексы. На наш взгляд, скопление водных и околоводных птиц в послегнездовой период 
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являются важнейшим и неотъемлемым структурным компонентом орнитокомплексов на этом этапе 
годового жизненного цикла птиц. Они характеризуются высокой динамичностью во времени и 
пространстве, именно через них в экосистемах проходят мощные потоки вещества и энергии.  
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Материалом для настоящего сообщения послужили результаты анализа научной литературы 

(свыше 600 названий) и данные авторов, собранные в 1986-2006гг. в южных областях Украины.  
До начала ХIX века южные области Украины, за исключением Крыма, представляли собой 

мало освоенные степи, где выпасали скот кочевые народы. Резкие изменения в составе фауны 
произошли после переселения в степную зону в XVIII веке свыше 100 тысяч человек [3]. Их 
деятельность привела к вытеснению диких копытных с водопоев и лучших пастбищ, 
распространению нетипичных для юга заболеваний и исчезновению отдельных видов [2]. Лишь по 
долинам рек сохранились и произрастали пойменные леса, особенно обширные в низовьях Дуная, 
Днестра и Днепра [1, 2, 3]. С началом активного сельскохозяйственного освоения региона человеком 
произошли кардинальные изменения ландшафта: степи были распаханы, построены города и села. 
Уже в конце 20-х годов ХIX века пашня занимала до 10-30 % территории [3]. В ХХ веке масштабы 
антропогенного воздействия резко возросли: были построены огромные водохранилища на Днепре и 
Днестре, оросительные системы, высажены на больших площадях искусственные леса, придорожные 
и полезащитные лесополосы, создана инфраструктура из многочисленных дорог различного типа, 
трубопроводов, линий ЛЭП, возникли огромные карьеры на месте добычи минерального сырья, 
осуществлены грандиозные работы по акклиматизации животных и растений [4, 6]. Все это привело к 
резким изменениям видового состава и структуры фауны позвоночных региона. Ряд видов был 
полностью истреблен (тарпан (Equus gmelini), сайга (Saiga tatarica), корсак (Vulpes corsac), степная 
пищуха (Ochotona pusilla), тетерев (Lyrurus tetrix) и др.), другие виды были вытеснены за пределы 
региона и стали встречаться лишь во время сезонных кочевок и миграций или как залетные (степной 
орел (Aquila rapax), большой кроншнеп (Numenius arquata), степная тиркушка (Glareola nordmanni), 
кречетка (Chettusia gregaria), черный жаворонок (Melanocorypha yeltoniensis), белокрылый жаворонок 
(Melanocorypha leucoptera) и др.). Но появились и продолжают появляться десятки новых для региона 
видов. Среди них можно выделить следующие категории видов, вошедшие как новые в состав 
региональной фауны позвоночных: 1. акклиматизированные; 2. адвентивные; 3. расселяющиеся 
самостоятельно вслед за изменениями климата и ландшафта.  

Млекопитающие. Региональная териофауна включает 76 видов [2]. Среди новых видов 
большую часть составляют акклиматизированные. Наиболее успешным оказалось вселение ондатры 
(Ondatra zibethtica L.), (завезено около 21 тыс. голов), которая обитает в массе в пойменных водоемах 
Дуная, Днестра, Южного Буга, Ингульца, Ингула, Днепра, в меньшем числе – по долинам 
многочисленных малых рек и прудов. Однако в связи с большими антропогенными изменениями 
водных угодий ондатровое хозяйство оказалось не перспективным [4,6]. Успешной оказалось также 
акклиматизация белки (Sciurus vulgaris L.), которая в 1940г. была завезена на Крымский полуостров 
(124 экз.), где к 1948г. заселила все леса полуострова. Ее промысел начался с 1947 г., максимум 
добыча составил 1966г. 45 тыс. штук, а за период с 1961 по 1970 гг. было заготовлено 205 тыс. 
шкурок [6]. В последующие годы белка заселила искусственные сосновые леса региона и городские 
парки. Менее впечатляющими были результаты реакклиматизации и акклиматизации сурка (Marmota 
bоbac). Его колонии созданы и стабильно существуют в Приазовской районе Запорожской области и 
Биосферном заповеднике «Аскания-Нова» Херсонской области, в Одесской области, но в силу 
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сплошной распашки подходящих для вида мест обитаний на юге нет. Успешной оказалась также 
акклиматизация енотовидной собаки ( Nyctereutes procyonoides), американской норки (Mustela vison), 
дикого кролика (Oryctolagus cuniculus). Благодаря акклиматизации созданы искусственные 
популяции и группировки многих видов копытных (благородный олень (Cervus elaphus), пятнистый 
олень (Cervus nippon), лань (Cervus dama), муфлон (Ovis musimon), кулан (Equus hemionus), дикий 
кабан (Sus scrofa)) [1,2,4,6]. Создание искусственных лесов способствует продолжающему активному 
расселению с севера на юг лося (Alces alces), лесной куницы (Martes martes), лесного хоря (Mustela 
putorius), а по рекам и каналам – речной выдры (Lutra lutra), бобра (Castor fiber). Видовой состав 
териофаны региона существенно пополнился также за счет выделения в качестве самостоятельных 
видов некоторых грызунов из категории «видов-двойников» (Terricola subterraneus, T. tatricus, 
Arvicola amphibious, A. scherman, Spermophilus odessanus, Spalax semni, Sylvaemus tauricus, S. uralensis, 
S. arianus, Mus spicilegus, Microtus obseurus, M.rossiaemeridionalis и др.) [2]. Продолжается активное 
расселение нового вида – шакала (Canis aureus), как с запада, так и с востока региона; в 2000-2006 гг. 
происходит стремительный рост численности волка (Canis lupus). С другой стороны, на грани 
исчезновения находится более 30 видов зверей, внесенных в Красную книгу Украины, особенно из 
отрядов рукокрылые, китообразные и хищные звери. 

Птицы. Орнитофауна региона включает 302 вида [5]. За последние 200 лет из состава степных и 
водно-болотных гнездовых орнитокомплексов исчезло 15-20 видов (степной орел (Aquila rapax), 
черный жаворонок (Melanocorypha yeltoniensis), белокрылый жаворонок (Melanocorypha leucoptera), 
кречетка (Chettusia gregaria), савка (Oxyura leucocephala) и др.). Участились залеты многих видов из 
соседних регионов (только за последнее десятилетие отмечено 78 видов), некоторые из них уже 
привели к образованию изолированных гнездовых группировок и популяций (обыкновенная гага 
(Somateria mollissima), белохвостая пигалица (Vanellochettusia leucura), испанский воробей (Passer 
hispaniolensis) и др.). Продолжается расширение ареалов с севера на юг у дрозда рябинника (Turdus 
pilaris), желтоголовой трясогузки (Motacilla citreola), с запада на восток – канареечного вьюрка 
(Serinus serinus), с юга на север – каменки – плешанки (Oenanthe pleschanka ), с востока на запад – 
зеленой щурки (Merops superciliosus), дубровника (Emberiza aureola). Идет расселение и создание 
новых очагов гнездования розового пеликана (Pelecanus onocrotalus), колпицы (Platalea leucorodia), 
каравайки (Plegadis falcinellus), малого баклана (Phalacrocorax pygmaeus) (на Сиваше, в 
Черноморском биосферном заповеднике и других местах). Наиболее впечатляющим и масштабным 
было вселение на территорию Украины кольчатой горлицы (Streptopelia decaocto), сирийского дятла 
(Dendrocopos syriacus). Успешной оказалась акклиматизация фазана (Phasianus colchicus), кеклика 
(Alectoris chukar) в горном Крыму; не удачно прошла интродукция бородатой куропатки (Perdix 
perdix) [4,6].  

Рептилии и амфибии. Существенных изменений в составе герпетофауны не произошло, 
отмечается повсеместно сокращение их ареалов и численности под влиянием хозяйственной 
деятельности. В историческое время на ЮБК проник крымский геккон (Gymnodactylus kotschyi). В 
качестве самостоятельных видов выделены 4 новых вида рептилий и амфибий.  

Рыбы. Состав ихтиофауны региона с морскими обитателями включает 200 видов. На грани 
исчезновения находятся более 30 видов, из них 25 – внесено в Красную книгу Украины. Особенно в 
бедственном положении находятся осетровые, а также эндемичные узкоареальные виды (умбра 
(Umbra krameri), большой чоп (Aspo zingel), малый чоп, днепровская марена (Barbus borysthenicus) и 
др.). За последние десятилетия успешно акклиматизированы такие виды, как: форель (Salmo 
ischchan), американский канальный сом (Tachysurus maculatus), американский стальноголовый лосось 
(Salmo gairderi), американский полосатый окунь (Morone saxatilis), американский солнечный окунь 
(Perca flavescens), буффалo (Ictiobus cyprinellus), белый амур (Ctenopharyngodon idella), черный амур 
(Mylopharyngodon piceus), черный толстолобик, (Hypophthalmichthys molitrix), пятнистый 
толстолобик, пиленгас (Mugil so-iuy Basilewsky) и другие, всего до 25-30 видов. Как адвентивные, в 
водоемах юга Украины появились ротан, или головешка (Percottus glehni), амурский чебачок 
(Pseudorasbora parva), тилaпия ( Tilapia melanotheron). Как гибридный вид, в водоемах-охладителях 
разводится бестер (Huso huso x Acipenser ruthenus).  

Акклиматизация, как и быстрое случайное появление адвентивных или расселяющихся 
стремительно видов, является моделированием эволюции в ускоренном режиме для видов, ввезенных 
в новые экологические условия. Эволюция их начинается с элементарного эволюционного явления – 
изменение генетического состава популяции, которое происходит под воздействием элементарных 
эволюционных факторов: мутагенеза, популяционных волн, изоляции и естественного отбора. 
Значимость этих факторов различна. Мутагенез и популяционные волны поставляют популяционный 



 Розділ 2. Зоологія та екологія тварин  

 165

материал, изоляция сохраняет и усиливает возникшие между популяциями генетические различия, а 
естественный отбор формирует новый генофонд популяции. Появление внутривидовых различий 
является началом формообразования, которым может завершиться образование новых видов. 
Большая роль в этом принадлежит случайности, т.к. случайны перестройки генофонда в малых 
популяциях. Случайность вносит в микроэволюционный процесс элемент неопределенности. У 
акклиматизированных в регионе видов уже за прошедшие 30-50 лет выявлены заметные 
морфологические изменения, которых нет у исходных видов. Так, у енотовидной собаки прослежены 
увеличение размеров и массы тела (на 6-9 %, в сравнении с дальневосточными популяциями), 
увеличилась скуловая ширина черепа, стал гуще мех, исчезла зимняя спячка [1,6]. Значительные 
изменения мехового покрова прослежены у белки – телеутки, завезенной в Крым с Алтая, что дало 
основание выделить ее в качестве самостоятельного нового подвида [6]. Так же заметно отличаются 
дикие кролики, акклиматизированные на юге Украины, от зверьков исходных популяций на берегах 
Средиземноморья. К сожалению, для большинства акклиматизированных, расселяющихся и 
адвентивных видов подобного рода исследования практически не проводились, за исключением 
отдельных охотничье-промысловых видов копытных и хищных зверей [1]. Различия между 
микроэволюционным и акклиматизационным процессами заключаются в том, что первый вызывается 
естественными причинами, а второй – человеком. Соответственно, на запуск того и другого процесса 
требуется разное время: продолжительное при эволюции (сотни и тысячи лет) и краткое при 
акклиматизации, по сути – мгновенное в масштабе эволюционного времени. Но в том и другом 
случае формообразования начинаются после образования изолятов. С этих позиций акклиматизация 
животных может рассматриваться как управляемая эволюция, что дает возможность конструировать 
по желанию человека организмы с заданными признаками и свойствами, агроценозы с высокой 
продуктивностью, биоценозы с большим биоразнообразием, т.е. акклиматизация новых видов 
является рычагом управления эволюции. Теоретической основой ее должно стать учение об 
экологической нише, понимаемой не столько пространственно, сколько функционально. Малая 
насыщенность биоценоза видами еще не указывает на возможность формирования новых 
экологических ниш. Насыщенность биоценозов обусловлена прежде всего продуктивностью 
биотопов. Многие интродуцированные виды не прижились в регионе, потому что отсутствовал 
комплекс условий, необходимый для жизни этих видов (например, козерог и бурый медведь (Ursus 
arctos) в Крыму, нутрия (Myocastor coypus), скунс (Conepatus leuconotus), сайга, павлин (Pavo 
cristatus) и др.). Предварительные примитивные рекогносцировки мест под выпуск осуществлялись 
чаще всего по визуальным наблюдениям без детального эколого-биологического изучения, что и 
привело к отрицательным результатам. Отсутствие в местных биоценозах некоторых видов, 
присущих другим схожим ландшафтам, не являются определяющим основанием для их интродукции. 
В насыщенном биоценозе вселение нового вида может быть успешным только в случае вытеснения 
местного вида, экологически близкого к акклиматизированному, причем новый вид должен обладать 
значительным преимуществом перед местными видами – конкурентами (например, канадский бобр 
(Castor canadensis) и азиатский бобр (C. fiber), американская норка (Mustela vison) и европейская 
норка (Mustela lutreola) и др.). Из 76 рецентных видов млекопитающих в регионе 12 видов являются 
акклиматизированными, 8 видов появились путем естественного расселения, 2 вида – адвентивные. 
Из 302 видов птиц, встречающихся в регионе, в результате акклиматизации появилось 2 вида, 
расселились естественным путем 15 видов, залетными на данный момент являются 78 видов. Фауна 
рептилий представлена 20 видами, из них 3 вида выделены в качестве самостоятельных из 
политипических форм. Состав фауны амфибий остался на прежнем уровне и составляет 14 видов, 
выделен новый вид тритона. Ихтиофауна включает (с морскими формами) 200 видов, из них 
акклиматизированные – 18, адвентивные – 2, случайно заплывающие – 6 видов.  

Таким образом, в фауне позвоночных юга Украины произошли резкие изменения видового 
состава и численности. Доминирующими стали синантропные виды, а также некоторые 
акклиматизированные виды. Появление искусственных лесов и огромных водохранилищ привело к 
формированию новых популяций лесных и водных видов, исчезновению многих типичных 
«степняков». Потепление климата в последние десятилетия обусловило, возможно, резкое 
возрастание числа залетных видов птиц, что может привести к образованию их местных популяций. 
В теплые зимы все большее число видов птиц регистрируются на зимовках, некоторые виды 
переходят к оседлому образу жизни. Во многом этому способствует урбанизация, рост числа 
городских свалок. Успешное внедрению новых видов в экосистемы юга Украины связано также, по-
видимому, с ослаблением и утратой последними естественного иммунитета вследствие 
антропогенного разрушения и загрязнения среды и создания нетипичных для ландшафта 
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«бэдлендов», «лунных ландшафтов», масштабной урбанизацией. Сохранение ряда аборигенных 
видов пока еще возможно через создания сети природно-заповедных территорий и разведение их в 
неволе в специализированных питомниках.  
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Днепропетровский национальный университет 
 
В экологии используется множество способов для определения функциональных групп, и эта 

практика имеет долгую историю. Функциональная группа определяется, как совокупность видов, 
которая либо демонстрирует сходный ответ на изменения окружающей среды, либо оказывает 
сходное воздействие на экосистемные процессы. Кроме того, функциональная группа может быть 
идентифицирована, как кластер в признаковом пространстве, который выделен средствами 
многомерной статистики, без априорной классификации по отношению к реакции на окружающую 
среду либо по влиянию на экосистемные процессы (так называемые эмерджентные группы). 
Термины «функциональная группа» и «функциональный тип» часто используются как синонимы. 
Другие близкие термины – «гильдия» и «экологическая группа» – имеют тесное отношение к 
концепции экологической ниши. Под функциональным разнообразием понимается множественное 
количественное проявление признаков организмов, которые влияют на экосистемные свойства. 
Функциональное разнообразие может быть представлено различными способами. Это может быть 
число и относительное обилие функциональных групп, «множество взаимодействий с 
экологическими процессами», среднее различие между видами по функционально важным 
признакам. 

Почвенные животные в настоящей работе разделены на три трофические группы: зоофаги, 
сапрофаги и фитофаги. В действительности, трофические режимы почвенных животных не возможно 
свести к трем трофическим группам, так как трофические взаимоотношения животных, обитающих в 
почве, очень разнообразны и зависят от множества факторов. Это нашло своё отражение в 
существовании целого ряда трофических систем, разработанных для различных таксономических 
групп почвенных животных. Принадлежность животного к группе зоофагов, сапрофагов или 
фитофагов свидетельствует о преобладании данного пищевого режима изучаемого животного. 
Анализ трофической структуры почвенной мезофауны позволяет проводить зоологическую 
диагностику почв. 

Состав трофических групп почвенных животных центральной поймы реки Самара представлен 
в таблице 1. Трофическая структура животного населения в различных условиях полевого 
эксперимента в декабре 2003 г., апреле и октябре 2004 г. представлена в табл. 2–4. Условия 
проведения эксперимента описаны ранее (Кунах, 2005). 

Биомасса почвенных животных в контрольных условиях в декабре 2003 г. находилась на 
уровне 13,92-18,17 г/м2. По мере нарастания токсической нагрузки отмечалось снижение биомассы 
почвенных животных. При уровне загрязнения почвы никелем 2 ПДК биомасса снизилась до уровня 
7,95-9,64 г/м2, а при 5 ПДК – до 5,73-6,96 г/м2.  

Загрязнение почвы свинцом 2 ПДК уже на начальном этапе эксперимента привело к 
уменьшению биомассы животного населения до 5,1-7,01 г/м2, а при уровне загрязнения 5 ПДК – до 
5,42-7,32 г/м2. 
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Таблица 1 – Видовой состав трофических групп почвенной мезофауны центральной поймы р.Самара 

Зоофаги Сапрофаги Фитофаги 
Aranea sp. sp., Arctogeophilus 
macrocephalus Folkmanova, Dobroruka, 
1960, Athous haemorrhoidalis F., 
Carabidae sp.sp., Geophilus proximus C.L. 
Koch, Lithobius forficatus L., 
Monotarsobius aeruginosus L.K., 
Monotarsobius crassipes L.K., 
Monotarsobius curtipes C.K., Rhagionidae 
sp. sp., Staphilinidae sp. sp., Staphilinus 
(St.) caesareus Ceder., Stratiomyidae sp. 
sp., Tabanidae sp. sp., Therevidae sp. sp. 

Allolobophora rosea rosea (Savigny, 1826), 
Brachyiulus jawlowskii (Lohmander, 
1928), Dendrobaena octaedra (Savigny, 
1826), Eisenia nordenskioldi nordenskioldi 
(Eisen, 1879), Enchytraeidae sp. sp., 
Megaphyllum rossicum (Timotheew, 1897), 
Octodrilus transpadanus (Rosa, 1884), 
Octolasion lacteum (Oerley, 1885), 
Protracheoniscus topczievi Bor., 
Schizothuranius dmitriewi (Timotheew, 
1897), Trachelipus rathkei C.L. Koch 

Curculionidae sp.sp., Euomphalia strigella 
(Drap.), Hypoganus cinctus, Lepidoptera 
sp. sp., Limax sp., Succinea oblonga Drap., 
Zonitoides nitidus (Mull) 

Ядро комплекса почвенных животных в центральной пойме формируется из сапрофагов, доля 
которых составляет 93,69-95,69 %. Подчиненное значение имеют хищники (2,91-4,29 %) и фитофаги 
(1,41-2,02 %). При загрязнении почвы никелем в количестве 2 ПДК полностью из структуры 
почвенных животных выпадают фитофаги, а доля зоофагов существенно снижается (до 1,07-1,14 %), 
таким образом, сапрофаги составляют 98,86-98,93 %. Нарастание токсического воздействия до 
уровня 5 ПДК приводит к активизации значения зоофагов (4,63-5,77 %) и фитофагов (1,41-2,27 %). 
При загрязнении почвы свинцом в количестве 2 ПДК доля сапрофагов практически не изменяется 
(94,66-95,91 %), в то время как происходит существенное увеличение доли фитофагов (3,93-4,94 %) и 
снижение доли зоофагов (0,16-0,40 %). При уровне загрязнения почвы свинцом 5 ПДК из комплекса 
выпадают фитофаги, а доля зоофагов почти не отличается от контрольных значений (2,62-3,60 %), 
поэтому доля сапрофагов несколько выше, чем в контроле (96,4-97,38 %). 

Таким образом, токсическое воздействие тяжелых металлов приводит к существенной 
дестабилизации трофической структуры животного населения уже на первых этапах проведения 
эксперимента.  

Таблица 2 – Трофическая структура почвенной мезофауны, протеолитическая (PR) и 
целлюлозолитическая (CL) активности почвы в условиях экспериментального загрязнения почвы 

тяжелыми металлами (декабрь 2003 г.).Биомасса трофических групп представлена 
в  % от общей биомассы, протеолитическая активность – в  % от поверхности субстрата, 

целлюлозолитическая – в  % от веса субстрата 
Активность Условие Зоофаги Сапрофаги Фитофаги Всего, г/м2 

PR CL 
Ni 2 ПДК, без изоляции 1,07 98,93  7,95 33,57 19,25 
Ni 2 ПДК, с изоляцией 1,14 98,86  9,64 36,25 20,81 
Ni 5 ПДК, без изоляции 4,63 93,10 2,27 5,73 24,34 31,00 
Ni 5 ПДК, с изоляцией 5,77 92,81 1,41 6,96 21,40 33,00 
Pb 2 ПДК, без изоляции 0,16 95,91 3,93 5,1 42,42 22,00 
Pb 2 ПДК, с изоляцией 0,40 94,66 4,94 7,01 41,06 25,00 
Pb 5 ПДК, без изоляции 2,62 97,38  7,32 33,15 31,00 
Pb 5 ПДК, с изоляцией 3,60 96,40  5,42 34,65 32,00 
Контроль без изоляции 2,91 95,69 1,41 13,92 43,90 13,00 
Контроль с изоляцией 4,29 93,69 2,02 18,17 41,65 14,00 

Между трофической структурой животного населения почвы в условиях токсического 
воздействия и биологической активностью почвы существует связь. Регрессионный анализ позволил 
нам установить зависимость протеолитической и целлюлозолитической активностей почвы от обилия 
трофических групп почвенных животных. Существенную роль в изменении протеолитической 
активности почвы играют сапрофаги и фитофаги. Рост протеолитической активности тесно связан с 
обилием этих трофических групп. Влияние зоофагов на протеолитическую активность не достоверно. 
Относительно влияния трофической структуры почвенной мезофауны на целлюлозолитическую 
активность почвы, статистически достоверно может быть подтверждено лишь влияние сапрофагов. 
Между их обилием и целлюлозолитической активностью существует обратная связь – снижение 
обилия сапрофагов под воздействием токсической нагрузки сопряжено с ростом 
целлюлозолитической активности. Необходимо отметить, что эта тенденция справедлива в 
выбранном диапазоне концентраций токсикантов.  

Биомасса животного населения почвы в апреле 2004 г. находилась на уровне 13,92-18,17 г/м2. 
Токсическое влияние тяжелых металлов привело к снижению биомассы мезофауны в 
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экспериментальных условиях более чем в два раза. Влияние фактора изоляции образцов на биомассу 
педобионтов не являлось очевидным. 

Преобладающей трофической группой мезофауны центральной поймы р. Самара весной 
являются сапрофаги. Их биомасса в естественных условиях составляет 12,9 г/м2. Биомасса зоофагов 
(0,71 г/м2) и фитофагов (0,32 г/м2) в сумме на порядок меньше биомассы сапрофагов. 

Доминирование сапрофагов над фитофагами свидетельствует о преобладании процессов 
гумификации над процессами минерализации при разложении мертвых растительных остатков в 
почве центральной поймы р.Самара. Загрязнение почвы тяжелыми металлами приводит к снижению 
роли сапрофагов в комплексе почвенной мезофауны. 

Таблица 3 – Трофическая структура почвенной мезофауны, протеолитическая (PR) и 
целлюлозолитическая (CL) активности почвы в условиях экспериментального загрязнения почвы 

тяжелыми металлами (апрель 2004 г.). Биомасса трофических групп представлена 
в  % от общей биомассы, протеолитическая активность – в  % от поверхности субстрата, 

целлюлозолитическая – в  % от веса субстрата.  
Активность Условие Зоофаги Сапрофаги Фитофаги Всего, г/м2 

PR CL 
Ni 2 ПДК, без изоляции 9,04 86,14 4,82 7,95 75,5 18,5 
Ni 2 ПДК, с изоляцией 7,94 90,23 1,83 9,64 61,4 29,0 
Ni 5 ПДК, без изоляции 14,28 80,38 5,34 5,73 73,6 22,0 
Ni 5 ПДК, с изоляцией 11,97 85,96 2,07 6,96 66,0 32,5 
Pb 2 ПДК, без изоляции 9,75 86,58 3,67 5,10 82,1 18,5 
Pb 2 ПДК, с изоляцией 8,73 88,10 3,17 7,01 71,9 20,5 
Pb 5 ПДК, без изоляции 9,38 85,72 4,89 7,32 77,7 24,5 
Pb 5 ПДК, с изоляцией 13,17 82,05 4,78 5,42 75,7 24,0 
Контроль без изоляции 5,07 92,65 2,28 13,92 79,5 16,0 
Контроль с изоляцией 4,74 92,21 3,05 18,17 75,0 26,0 

В естественных условиях доля сапрофагов составляет 92,21-92,65 %. При загрязнении почвы 
никелем она снижается до 86,14-90,23 % (уровень токсического воздействия 2 ПДК) и до 80,38-85,96 
% (5 ПДК). При загрязнении почвы свинцом доля сапрофагов составляет 86,58-88,1 % и 82,05-85072 
% (2 и 5 ПДК соответственно). Уменьшение доли сапрофагов в условиях загрязнения почвы 
тяжелыми металлами происходит в первую очередь за счёт увеличения доли зоофагов и в меньшей 
степени – доли фитофагов. 

Таким образом, влияние токсического воздействия тяжелых металлов испытывают 
представители различных трофических групп, что находит своё отражение в снижении общей 
биомассы сообщества почвенных беспозвоночных при нарастании токсического пресса. Но в 
большей степени снижению подвержена биомасса почвенных сапрофагов, вследствие чего доля этой 
трофической группы в общей биомассе снижается в тех экспериментальных вариантах, где 
концентрация токсических веществ выше. Причиной большей чувствительности почвенных 
сапрофагов к загрязнению почвы является их тесный контакт с загрязненным субстратом. В процессе 
жизнедеятельности через кишечник сапрофагов пропускается большое количество почвы, причем 
часто смешанной с растительными остатками. Кроме того, дождевые черви и энхитреиды имеют 
тонкие проницаемые покровы, через которые также происходит проникновение токсикантов. Как 
было показано нами в процессе экспериментального лабораторного исследования, загрязнение почвы 
тяжелыми металлами приводит как к снижению скорости роста животных, так и к росту смертности. 
В целом, на экосистемном уровне, это приводит к снижению биомассы трофической группы.  

Таблица 4 – Трофическая структура почвенной мезофауны, протеолитическая (PR) и 
целлюлозолитическая (CL) активности почвы в условиях экспериментального загрязнения почвы 

тяжелыми металлами (октябрь 2004 г.). Биомасса трофических групп представлена 
в  % от общей биомассы, протеолитическая активность – в  % от поверхности субстрата, 

целлюлозолитическая – в  % от веса субстрата.  
Активность Условие Зоофаги Сапрофаги Фитофаги Всего, г/м2 

PR CL 
Ni 2 ПДК, без изоляции 8,07 88,69 3,24 10,21 72,94 21,00 
Ni 2 ПДК, с изоляцией 7,11 87,64 5,25 10,42 77,06 13,25 
Ni 5 ПДК, без изоляции 11,26 85,87 2,87 8,42 74,29 21,00 
Ni 5 ПДК, с изоляцией 5,50 91,55 2,94 10,74 77,84 18,25 
Pb 2 ПДК, без изоляции 4,86 91,74 3,41 13,59 77,04 16,50 
Pb 2 ПДК, с изоляцией 2,43 93,50 4,08 13,81 82,01 11,75 
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Активность Условие Зоофаги Сапрофаги Фитофаги Всего, г/м2 
PR CL 

Pb 5 ПДК, без изоляции 6,02 91,02 2,95 10,67 77,84 16,25 
Pb 5 ПДК, с изоляцией 3,04 89,97 7,00 11,40 82,30 12,25 
Контроль без изоляции 5,97 90,18 3,85 13,55 78,79 17,00 
Контроль с изоляцией 6,27 88,77 4,96 12,55 76,16 14,50 

Выявленные тенденции в изменении трофической структуры сообщества имеют последствия 
на экосистемном уровне в аспекте изменения функционирования почвенного блока. Прежде всего, 
это ослабление зоогенного фактора в процессах разложения и трансформации органического 
вещества в почве. Уменьшение доли сапрофагов и увеличение доли фитофагов и хищников 
характерно для более экстремальных местообитаний, чем центральная пойма. Например, хищники и 
фитофаги играют ведущую роль в трофической структуре комплексов почвенной мезофауны 
пойменно-лесных почв прирусловой поймы и дерново-боровых почв на арене. Необходимо отметить 
корреляцию между снижением доли сапрофагов в трофической структуре и преобладанием 
процессов минерализации над процессами гумификации. Эти процессы протекают в почве при 
активном участии микрофлоры. Поэтому очень важно рассмотрение изменений трофической 
структуры почвенной мезофауны во взаимосвязи с изменениями биологической активности почв. 

 
1. Кунах О. М. Структура домінування тваринного населення ґрунту центральної заплави р. Самара в умовах штучного 

експериментального забруднення важкими металами // Вісник Дніпропетровського університету. – 2005. – №3/2. – С. 113-117. 
 
 

УДК: 599.742.1 : 591.157 (477.5/6) 
ОСОБЛИВОСТІ ЗАБАРВЛЕННЯ ЛИСИЦІ НИЖНЬОГО ПОДНІПРОВ’Я 

Н. І. Лебедєва 
Запорізький національний університет 

 
Як відомо, загальний облік популяції визначається не лише її генотипом, але й умовами 

існування (паратипічна мінливість). Фенотипічні відмінності тварин не відповідають їх генотипічним 
особливостям, оскільки характерний тип тварини формується під безпосереднім впливом 
середовища. Ця закономірність у природних популяціях знаходить своє відображення в суттєвих 
морфологічних та фізіологічних відмінностях між групами особин. Ці відмінності торкаються таких 
особливостей як загальні розміри, швидкість росту й розвитку, плодючість, структура та забарвлення 
хутра тощо. Таким чином, дослідження анатомо-морфологічних особливостей визначає специфіку 
виду, тенденції адаптивних пристосувань його основних структур, історію його становлення й 
філогенетичні взаємовідносини з іншими видами; виступають основою для розробки 
внутрішньовидової систематики та дають можливість оцінити фізіологічні особливості тварин під час 
сезонної циклічності їх життєдіяльності. Різні популяції одного виду, що адаптовані до неоднакових 
умов середовища, можуть відрізнятись за багатьма показниками: за розмірами, забарвленням, 
особливостями фізіології тощо.  

Волосяний покрив лисиці є високим, щільним і м’яким. Статевий диморфізм у забарвленні 
цього хижака відсутній. В північній частині ареалу хутро стає більш щільним та пишним, а в 
південних – значно коротшим та рідким. У забарвленні переважають руді, жовті та буруваті тони, 
інколи з сріблясто-білими або чорними відзначками. В різних природних зонах переважають певні 
типи забарвлення. У лісових районах переважають вогнівки й сиводушки, достатньо часто 
зустрічаються хрестовки й чорнобурки, а у степу звичайними є біло душки. Лисиця з території 
України за забарвленням хутра наближається до середньоросійського типу. 

За період досліджень нами було розглянуто 138 шкурок лисиці Нижнього Подніпров’я, 
здобутих в мисливські сезони 1995-2006 років. За нашими матеріалами на території реґіону 
зустрічаються лисиці трьох типів забарвлення. Переважну частину складають лисиці зі світло-
червоним, жовто-червоним та палевим загальним фоном забарвлення (табл.). Хрестоподібний 
рисунок у більшості випадків відсутній або невиразний. Забарвлення душки та черева біле, брудно-
біле, або сіре. Хвіст має таке ж забарвлення як і хребет, білий кінчик більш-менш виразний, а деяких 
випадках може бути невиразним, замість нього зустрічається пучок чорних волос інколи з домішками 
білих. Сріблястість здебільшого відсутня, може спостерігатися на огузку й задній частині спини 
(табл. 1). 
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Таблиця – Забарвлення окремих частин тіла лисиці звичайної 

Кольорові варіації % від загальної кількості 
спостережень (n=138)  Кольорові варіації % від загальної кількості 

спостережень (n=138) 
Загальний фон забарвлення  Білий кінчик на хвості 

темно-червоний 9,4  виразний 41,3 
світло-червоний 42,7  більш-менш виразний 34,8 
червоно-бурий 10,1  відсутній 13,8 
чорно-бурий 2,3 
жовто-червоний 20,3 
палевий 15,3 

 відсутній, чорний пучок 
на кінці хвоста (часто з 
домішкою білих волос 

10,1 

Хрестоподібний рисунок  Сріблястість кроючого волосся 
виразний 9,4  вздовж усієї спини 12,3 
невиразний 44,9 
відсутній 45,7 

 на задній частині спини та 
на огузку 26,8 

Забарвлення душки та черева  на огузку 22,5 
біле 20,3  відсутня 38,4 
сіре 25,4    
палеве 15,9    

Треба відзначити, що спостерігається певна циклічність переважання кольорових варіації в 
популяції досліджуваного виду в часі. Визначення причин, які формують характер варіювання видів 
у просторі – є одним з найважливіших напрямків у порівняльному вивченні географічної мінливості 
видів. На наш погляд, вивчення особливостей забарвлення та структури хутра лисиці звичайної 
Нижнього Подніпров’я залишається актуальним. Це стосується не лише практичного використання 
ресурсу виду, на хутро якого досі, до речі, відсутні державні стандарти, але й теоретичних проблем, 
зокрема використання лисиці для оцінки стану природних екосистем. 

 
 

УДК: 574.24: 595.773.4 
ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ЖИТТЄЗДАТНОСТІ DROSOPHILA MELANOGASTER MEIGAN 

ЗА ДІЇ ТЕХНОГЕННОГО ВПЛИВУ 
У. В. Легета 

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича 
 
У 20-х роках ХХ ст. R. Pearl вперше використав таблиці виживання для вирішення деяких 

проблем загальної біології, застосувавши їх до даних, одержаних у лабораторних дослідженнях з 
використанням D. melanogaster. Пізніше, E.S. Deevy узагальнив у вигляді таблиць виживання дані по 
багатьох природних популяціях від коловерток до гірського барана. У роботах Ю. Одума, також 
наголошується, що складання таблиць виживання та вікових таблиць плодючості є зручним способом 
представлення даних щодо народжуваності та смертності особин у популяції. На сьогодні когортний 
аналіз застосовується, в основному, лише до організмів з неперекривними поколіннями. До них 
належать, здебільшого, однорічники, що можна пояснити сильним синхронізуючим впливом 
регулярних повторів річних кліматичних циклів. У одних однорічників кожна особина приймає 
участь у розмноженні лише один раз у житті, після чого гине.  

Drosophila melanogaster Μeig. належить до організмів з неперекривним циклом розвитку, що 
дозволяє застосувати когортний аналіз до неї в повному обсязі, скориставшись прикладом когортної 
таблиці виживання та плодючості, складеної для представника саранових – кобилки (Chorthippus 
brunneus Thnb.) [2].  

Метою нашого дослідження було проведення інтегральної оцінки життєздатності когорт D. 
melanogaster техногенно трансформованих територій на основі значення часткового рейтингу 
пошкодження (ЧРП) виду за відібраними тест-ознаками. 

Експериментальна частина включала в себе відлов D. melanogaster на спеціально відібраних 
техногенно трансформованих територій у межах окремих ландшафтних районів м. Чернівці. 
Методика досліджень передбачала застосування когортного та фенотипового аналізу елементарних 
популяцій D. melanogaster, утворених на досліджуваних та фонових територіях. Основні етапи 
когортного аналізу проводились згідно методики, описаної у М. Бігона зі співавт. [2]. Фенотиповий 
аналіз включав у себе визначення узагальнених фенотипових дистанцій ( )(nmd ) (за 
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Д. А. Шабановим, 2003), розрахованих на основі абсолютних значень морфометричних ознак 
(довжини та ширини голови, грудей та черевця, довжини кінцівок і крил) та їх співвідношень з 
урахуванням статі за рекомендацією К.В. Макарова, С.Л. Єгорова [4], а також D.E. Gavrikov [5].  

Для проведення оцінки життєздатності когорт D. melanogaster проводили визначення часткових 
рейтингів пошкодження виду за когортними показниками (коефіцієнт відтворення когорти, R0; площа 
фігур під кривими виживання, ПФ) проводили за методикою А.І. Горової [3]: 

ЧРПБ = Пкомф. – Пі / Пкомф. – Пкрит. 
де Пкомф. – значення показника для фонової (контрольної) популяції, яке завжди = 100 %, Пі – 

значення показника для і-ої популяції у  % від відповідного фонового значення, Пкрит. – найменше 
значення показника зареєстроване в масштабі міста. 

Визначення часткового рейтингу пошкодження елементарної популяції за )(nmd  проводили за 
модифікованим та адаптованим нами варіантом вищевикладеної методики:  

ЧРП = Пі / Пкрит. 
Оцінку рівня пошкодження виду проводили за шкалою А.І. Горової: 

Таблиця 1 – Рівень пошкодження виду за шкалою А.І. Горової 
№ п/п ЧРП Рівень пошкодження виду 

1 0,00 – 0,15 Низький 
2 0,16 – 0,30 Нижче середнього 
3 0,31 – 0,45 Середній 
4 0,46 – 0,60 Вище середнього 
5 0,61 – 0,75 Високий 
6 0,76 – 1,00 Дуже високий 

Інтегральний рейтинг пошкодження елементарної популяції (ІРП) розраховували як 
середньозважене значення часткових рейтингів пошкодження, визначених на основі когортного та 
фенотипового аналізу: 

ІРП = Σ ЧРП / n  
де, ІРП – інтегральний рейтинг пошкодження елементарної популяції, ЧРП – частковий рейтинг 
пошкодження, n – кількість тест-ознак (з урахуванням статі для фенотипових дистанцій), яка бралась 
до уваги (у нашому досліджені n = 4). 

На основі одержаних даних були визначені ЧРП за обраними тест-ознаками, що дозволило 
розрахувати ІРП (табл. 2).  

Таблиця 2 – Оцінка інтегрального рейтингу пошкодження виду (ІРП) на техногенно 
трансформованих територіях м. Чернівці за частковими рейтингами пошкодження (ЧРП) 

усіх тест-ознак 

ЧРП )(nmd  № 
з/п Місце розміщення когорт та елементарних популяцій ЧРППФ ЧРПR0 

♀ ♂ 
ІРП 

Садгірський ландшафтний район 
1. ВАТ «Чернівецький цукровий завод» 0,58 0,56 0,41 0,64* 0,55 
2. ВКП «Чернівецький завод теплоізоляційних матеріалів» 0 0,97** 0,62* 0,88** 0,62* 
3. ВАТ «Чернівцінафтопродукт», нафтобаза 0,36 0 0,19 0,22 0,19 
4. ВАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» 0,45 0 1,00** 1,00** 0,61* 
5. Чернівецький спиртзавод 0,53 0 0,21 0,15 0,22 
6. АТЗТ «Чернівецький хімічний завод» 0,67* 0,88** 0,60 0,98** 0,78** 
7. Чернівецька меблева фабрика 0,71* 0 0,20 0,27 0,30 
8. КП «Чернівецький склодзеркальний завод» 0,39 1,00** 0,80** 0,65* 0,71* 
9. ВАТ «Чернівецький молокозавод» 0 0 0,52 0,91** 0,36 
10. Автостоянка біля МТК «Калинівський ринок» 0 0 0,24 0,60 0,21 

11. ВАТ «Чернівецький завод залізобетонних виробів та 
конструкцій»1 0 0 0,29 0,41 0,18 

12. ВАТ «Чернівецький завод залізобетонних виробів та 
конструкцій»2 0 0 0,28 0,43 0,18 

13. АЗС №1 «Sentosa oil» 0,39 1,00** 0,42 0,62* 0,61* 
14. Автобаза фірми «Денисівка» 0,39 0,51 0,45 0,22 0,39 
15. Автостанція №3 0 0,76** 0,21 0,23 0,30 
16. Міське сміттєзвалище 0,60 0,75* 0,48 0,74* 0,64* 

Центральноміський ландшафтний район 
17. ВАТ «Чернівцім’ясопромсервіс», м’ясокомбінат 0 0,64 * 0,43 0,51 0,40 
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ЧРП )(nmd  № 
з/п Місце розміщення когорт та елементарних популяцій ЧРППФ ЧРПR0 

♀ ♂ 
ІРП 

18. ТОВ «Чернівецька харчосмакова фабрика» 0 0,68* 0,46 0,46 0,40 
19. Гумовзуттєва фабрика ВАТ «Розма» 0,36 0,64* 0,44 0,41 0,46 
20. ВАТ «Чернівецький цегельний завод №1» 0,32 0,54 0,27 0,69* 0,46 
21. ВАТ «Чернівецький цегельний завод №3» 0,25 0,54 0,48 0,50 0,44 
22. ТОВ «Машзавод» 0,39 0 0,43 0,38 0,30 
23. Автостанція № 2 0 0,86** 0,32 0,27 0,36 

Південний ландшафтний район 
24. Хлібозавод № 1 0,75* 0 0,22 0,25 0,31 
25. АЗС ТОВ «Мавекс-Буковина» 0 0 0,79** 0,98** 0,44 
26. АЗС № 3 ТОВ «Західна нафтова група» 1,00** 0 0,30 0,80** 0,53 
27. АЗС №16 ТОВ «Чернівцінафтопродукт» 0 0 0,57 0,55 0,28 
28. Чернівецький держкомбінат хлібопродуктів 0 0 0,27 0,27 0,14 
29. ВАТ «Чернівецький завод будівельних конструкцій» 0,87** 0 0,47 0,39 0,43 
30. Котельні ОДКП «Чернівціоблтепломережа» 0,77** 0 0,18 0,52 0,37 
31. Автовокзал №1 0,64* 0,73* 0,23 0,32 0,48 
32. АЗС–1 ТОВ «Авіас» 0,77** 0 0,31 0,33 0,35 

Примітки: 1 – завод по вул. Галицький шлях, 2; 2 – завод по вул. Смоленській, 25; *– високий рівень пошкодження, 
**– дуже високий рівень. 

У ході проведених обрахунків встановлено дуже високий рівень ІРП лише в одній точці 
дослідження – для елементарної популяції ПЗ хімічного заводу. 

Високий рівень ІРП виявлено для елементарних популяцій ПЗ склодзеркального заводу (0,71), 
території міського сміттєзвалища (0,64), ПЗ заводу теплоізоляційних матеріалів (0,62), олійно-
жирового комбінату (0,61) та території АЗС №1 «Sentosa oil» (0,61). Серед зазначеної групи 
підприємств найвищий рівень ІРП встановлено для елементарної популяції ПЗ склодзеркального 
заводу. 

Як видно із представлених даних, усі точки біомоніторингу з дуже високим та високим рівнем 
ІРП зосереджені у Садгірському ландшафтному районі (див. табл. 2). Водночас, за усередненим 
показником ІРП даний ландшафтний район характеризується лише незначним перевищенням над 
іншими ландшафтними районами. Для Садгірського ландшафтного району ІРП становить 0,43, а для 
Центральноміського та Південного – 0,40 та 0,37 відповідно. На нашу думку, таке значення 
усередненого ІРП у Садгірському ландшафтному районі на тлі дуже високих та високих рівнів даного 
показника для окремих техногенно трансформованих територій, можна пояснити тим, що у 
відповідному районі знаходиться не лише найбільша кількість точок з дуже високим та високим 
рівнем ІРП, але й найбільша кількість точок з рівнем ІРП нижчим за середній (7 з 16-и точок 
дослідження). Отже, у даному районі спостерігається найбільш контрастна картина щодо загального 
рівня пошкодження виду.  

Загалом, усереднені значення ІРП досліджених ландшафтних районів м. Чернівці відповідають 
середньому рівню за оціночною шкалою. 

Другим аспектом узагальнення одержаних даних став пошук взаємозв’язку між рівнями ЧРП, 
розрахованими за чотирма досліджуваними тест-ознаками. Як видно з табл. 2, має місце 
неспівпадання найбільш високих усереднених значень ЧРП, визначених за різними тест-ознаками в 
розрізі різних ландшафтних районів. Так, найбільше усереднене значення ЧРППФ встановлено для 
Південного району, ЧРПR0 – для Центральноміського, а ЧРП )(nmd – для самців та самок Садгірського 
району. 

Для найбільш точного математичного вираження залежностей між значеннями ЧРП, 
розрахованими за різними тест-ознаками, був застосований ранговий кореляційний аналіз, результати 
якого представлені у таблиці 3. 

Таблиця 3 – Коефіцієнти рангової кореляції між значеннями ЧРП, 
розрахованими за різними тест-ознаками 

 ЧРППФ ЧРПR0 ЧРП )(nmd ♀ ЧРП )(nmd ♂ 
ЧРППФ  – 0,13 0,13 0,03 
ЧРПR0 – 0,13  – 0,17 – 0,12 
ЧРП )(nmd ♀ 0,13 – 0,17  0,70* 

ЧРП )(nmd ♂ 0,03 – 0,12 0,70*  

Примітка. * – вірогідна різниця при р < 0,05 
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Як видно з представлених даних, достовірний середнього рівня коефіцієнт кореляції був 
встановлений лише між значеннями ЧРП, розрахованими за узагальненими фенотиповими 
дистанціями самців та самок D. melanogaster. У всіх інших випадках коефіцієнт кореляції був 
низьким та недостовірним.  

Одержані нами дані підтверджують гіпотезу Г.М. Алєщенко та Є.М. Букварьової про те, що 
зростання нестабільності середовища може бути компенсовано або пониженням коефіцієнта 
смертності, або ростом коефіцієнта розмноження, або ростом дисперсії розподілу фенотипів [1].  

Таким чином, одержавши численні підтвердження відсутності взаємозалежності та зв’язку між 
значеннями ЧРП, розрахованими за різними тест-ознаками, ми прийшли до висновку про 
необхідність оцінки значимості внеску кожної з них в ІРП. За допомогою крокового регресійного 
аналізу, на базі матриці, яка охоплювала значення ЧРП, розраховані за всіма тест-ознаками, було 
одержане рівняння регресії з високим рівнем достовірності та кореляції та детермінації: 

YІРП = 0 + 0,39 Х ЧРП )(nmd ♂ + 0,60 Х ЧРПR0 + 0,49 ХЧРППФ + 0,29 Х ЧРП )(nmd ♀  
R = 0,99 
R2 = 0,99 
F (df =4,29) = 7859 
р < 0,0000 
Отже, як видно з даного рівняння, розраховані за всіма тест-ознаками показники ЧРП, 

виявились значимими і такими, що виявляють позитивну кореляцію з ІРП. Проте, рівень їх впливу на 
результуючий показник дещо відрізняється, що віддзеркалюють різні значення коефіцієнтів біля 
змінних. Найбільший внесок в результуючий показник вносить ЧРП, розрахований за R0 (коефіцієнт 
біля цієї змінної дорівнює 0,60). Дещо меншим є внесок ЧРП, розрахований за ПФ, коефіцієнт біля 
якого рівний 0,49. Нарешті, найменший внесок у значення ІРП вносять ЧРП, розраховані за 
фенотиповими дистанціями. При цьому, внесок ЧРП )(nmd ♀ поступається внеску ЧРП )(nmd ♂ (0,29 та 
0,39 відповідно). 
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Запорізька область є важливим народногосподарським комплексом України. Високий ступінь 

техногенного навантаження негативно впливає на стан навколишнього природного середовища – 
сучасна екологічна ситуація в області характеризується як складна. Рівні забруднення, негативний 
вплив на стан земель значно перевищують існуючі санітарні норми.  

Надмірне антропогенне навантаження порушило природну рівновагу, різко знизило якість 
водноресурсного потенціалу області, що особливо стосується малих річок. Особливого значення 
набуває проблема забруднення природних водойм неочищеними та недостатньо очищеними стічними 
водами житлово-комунального комплексу, помислових відходів та дренажними водами 
зрошувальних систем. Територія області характеризується складними інжеенрно-геологічними 
умовами; через природні та антропогенні процеси відбувається активізація зсувів, осідань ґрунту, 
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берегової абразії тощо. Подібні зміни стану довкілля не можуть не позначатися на стані популяцій 
водних та навколоводних тварин. 

Розвиток популяцій будь-якого виду відбувається відповідно до змін умов їх існування, що 
призводить до суттєвих змін анатомо-морфологічних ознак та показників організмів. Саме тому 
анатомо-морфологічна характеристика тварин може використовуватися в якості індикатору стану 
природних популяцій та певних екосистем.  

Дослідження морфометричних та органометричних показників ондатри Запорізького регіону 
здійснювалося в 2005-2007 роках за загально визнаними методиками. Для аналізу отриманих даних 
було використано метод анатомо-морфологічних індикаторів (Шварц, Смирнов, Добринский, 1968). 

В ході досліджень встановлено, що найбільш мінливим показником в ондатри виявилася маса 
тіла як в самців, так і в самиць (табл. 1). Значні коливання цього показника, на наш погляд, пов’язані 
з віковою та сезонною мінливістю, яка перекриває статеві відмінності. Найбільш стабільним 
показником в особин обох статей є обхват голови, який складав близько 5  %.  

Таблиця 1 – Морфологічні ознаки ондатри Запорізького регіону 
Самці (n=34) Самиці (n=29) Ознака 

Lim M±m Lim M±m 
маса, кг 0,5 – 1,35 0,87±0,03 0,5 – 1,3 0,88±0,03 
довжина тіла, см 23 – 34,7 28,97±0,41 25,5 – 34,5 28,77±0,41 
довжина голови, см 6,0 – 10,4 7,30±0,41 6,0 – 9,5 7,33±0,14 
довжина п. лапи, см 7,1 – 12,8 10,62±0,22 6,8 – 13,2 10,18±0,30 
довжина з. лапи, см 13,0 – 20,2 17,34±0,27 12,4 – 20,2 17,10±0,32 
довжина стопи, см 6,5 – 8,7 7,24±0,08 6,5 – 8,2 7,11±0,07 
довжина хвоста, см 20,5 – 26,8 23,73±0,28 20,5 – 26,0 23,11±0,31 
висота вуха, см 1,4 – 2,5 1,82±0,05 1,2 – 2,8 1,83±0,06 
обхват голови, см 12,0 – 15,5 13,45±0,13 12,5 – 15,2 13,35±0,11 
обхват тулуба см 15,7 – 23,0 19,53±0,34 7,6 – 22,5 18,69±0,53 

Виходячи з аналізу індексів органів (табл. 2), можна відзначити більшу активність та 
витривалість самців порівняно з самицями. За індексами серця, печінки, нирок та статевих залоз 
самці достовірно перевищували самиць. В той же час, перевищення самиць за індексами надниркових 
залоз та селезінкою може свідчити про більш активні секреторні функції в них. 

Таблиця 2 – Анатомічні індекси внутрішніх органів ондатри Запорізького регіону (‰) 
Самці (n=34) Самиці (n=29) Індекси 

Lim M±m Lim M±m 
серця 2,074 – 6,273 3,248±0,148 2,381-4,800 3,150±0,122 
лівої нирки 1,889 – 4,431 2,781±0,130 1,381-3,867 2,436±0,100 
правої нирки 1,556 – 3,800 2,706±0,115 1,478-3,733 2,382±0,107 
лівої надниркової залози 0,043 – 0,347 0,123±0,014 0,027-0,905 0,142±0,045 
правої надниркової залози 0,033 – 0,211 0,112±0,011 0,013-0,810 0,128±0,039 
печінки 20,629 – 51,150 31,084±1,444 18,588-43,813 28,509±1,220 
селезін 0,307 – 1,150 0,615±0,039 0,222-1,889 0,679±0,074 
лівої гонади 0,044 – 0,347 0,132±0,012 0,019-0,067 0,041±0,003 
правої гонади 0,044 – 0,379 0,140±0,015 0,021-0,067 0,040±0,003 

Отримані данні свідчать про суттєву та індивідуальну мінливість особин, які складають 
аналізовану популяцію. Виходячи з цього, можна відзначити суттєву пластичність виду та 
задовільний в цілому стан популяції ондатри Запорізького регіону. Імовірно, саме пластичність 
досліджуваного виду забезпечила його порівняно швидке розселення та натуралізацію, незважаючи 
навіть на значне антропогенне навантаження на біотопи мешкання.  
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Т. І. Матрухан, Л. В. Пересадько 

Мелітопольський державний педагогічний університет 
 
Характерною рисою природних популяцій тварин є їх поліморфізм. Поліморфізм проявляється 

в генетичній мінливості і адаптивності окремих осіб до різноманітності екологічних умов. Одним із 
проявів поліморфізму у птахів являються розміри і забарвлення яєць [1-5].  
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Пташине яйце являється одним із самих придатних модельних об’єктів для дослідження 
закономірностей морфологічної мінливості популяцій вищих організмів, оскільки:  
1) зовнішні структури яйця залишаються незмінними на протязі всього періоду інкубації;  
2) яйця птахів представляють собою порівняльно просту описуємо математично геометричну 

фігуру;  
3) діапазон мінливості оологічних параметрів значно вже у порівнянні з мінливістю інших 

морфологічних показників птахів;  
4) робота з оологічним матеріалом в польових умовах відрізняється своєю простотою [2].  

Внутрішня структура яйця визначається сукупністю слідуючи основних при знаків: розміром, 
формою, забарвленням і типом поверхні шкарлупи. Усі зовнішні ознаки можна умовно поділити на 
кількісні і якісні. Кількісну характеристику яйця зазвичай дають в лінійних розмірах, одиницях маси і 
об’єму. До якісних характеристик відносять форму і забарвлення шкарлупи [1,4].  

Матеріали по оології річкового крячка зібрані нами на Молочному лимані в 2002-2006 роках. 
Крім того були опрацьовані данні за 2000-2001, 2005 роки, люб’язно надані професором 
О. І. Кошелевим. Наші досліди проводилися в колоніях на Алтагірській косі і косі поблизу охот бази; 
по іншим колоніям опрацьовані колекційні збори. Кількісні показники яєць вимірювалися за 
допомогою штангенциркуля, з точністю до 0,1 мм. Забарвлення яєць описувалося за методикою 
Ю. В. Костіна [3]. 

Зручним модельним об’єктом для вивчення поліморфізму є мартинові птахи, так як вони багато 
чисельні об’єкти регіону. Річковий крячок – багато чисельний гніздуючий вид на приморських і 
внутрішньоконтинентальних водоймах Північного Приазов’я, улаштовує колонії в різноманітних 
біотопах. Річковий крячок щорічно гніздиться на Молочному лимані, але в залежності від 
гідрологічного режиму місця колоній змінюються як і чисельність. 

Нами було розроблено таблицю по міжрічковій мінливості показників розмірів яєць річкового 
крячка на Молочному лимані. З таблиці 1. видно, що розміри яєць річкового крячка в різні роки 
змінюються. Довжина яєць варіює більше, ніж ширина. Це пояснюється тим, що ширина яйця у 
більшій ступені обумовлена діаметром яйцеводу птаха, постійний розмір якого виробився в ході 
довготривалої еволюції. Сукупним вираженням довжини і ширини яєць може слугувати їх об’єм, 
який дає повну, незмінну кількісну характеристику яйця. Встановлено, що зміна довжини яйця 
менше відображається на значенні показника об’єму, ніж зміна ширини. Об’єм яйця являється 
параметром, який контролюється відбором і, очевидно, він програмується генетично, маючи певну 
норму реакції [1,2,4,5]. Низька варіабельність ширини яйця сприяє збереженню цієї норми. Розміри 
яєць змінні, в цілому варіюють від 32,86х23,86 до 45,8х33,86. необхідно відмітити, що в окремих 
кладках 2000 року зустрічалися аномальні (карликові) яйця. Дані обставини можна пояснити 
непрямим впливом погодних умов, так як відомо, що кількість яєць у птахів залежить від того, 
скільки пташенят вони зможуть вигодувати.  

В 2003-2005 роках велика варіація в довжині, ширині, об’ємі й індексі подовженості зумовлено 
різними розмірами яєць, в цих кладках зустрічались як маленькі так і великі яйця і тому така велика 
варіація в розмірах яєць (табл. 1.). 

Таблиця 1 – Міжрікова мінливість показників розмірів яєць річкового крячка на Молочному лимані 
Довжина яйця, мм Ширина яйця, мм Об’єм, см3 Рік і місце досліджувань n 

M + m M + m M + m 
Молочний лиман, о. Підкова, 1998 32 42,07+0,32 31,42+0,13 21,21+0,30 
Олександрівська коса, 1998 39 41,78+0,23 30,86+0,13 20,31+0,22 
Алтагірська коса, 1999 61 42,37+0,23 31,00+0,12 20,79+0,20 
Алтагірська коса, 2000 34 41,73+0,27 30,97+0,12 20,43+0,23 
Алтагірська коса, 2003 24 41,95+1,2 30,86+0,13 20,38+1 
Коса у верхів’ях лиману, 2004 7 42,25+1,5 30,6+0,7 20,1+3,7 
Алтагірська коса, 2004 13 42,2+1,3 31,26+1 21,1+6,6 
Алтагірська коса, 2005 57 42,7+ 1,6 31,7+0,7 21,8+1,3 

Форма пташиного яйця являється дуже важливим оологічним параметром, який має видову 
специфіку. Він також може бути використаний у вивчені еволюційних процесів [5]. Від форми яйця в 
значній ступені залежить успіх ембріогенезу птахів [1]. Про форму яєць річкового крячка 
досліджуємого регіону можна судити за їх індексом форми (подовженості). Чим більші розміри яєць 
тим вони мають більш подовжену форму. Індекс подовженості показано на таблиці 2. 
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Таблиця 2 – Міжрікова мінливість індексу подовженості яєць річкового крячка на Молочному лимані 
Індекс подовженості,  % Рік і місце досліджувань n 

M + m 
Молочний лиман, о. Підкова, 1998 32 74,80+0,50 
Олександрівська коса, 1998 39 73,92+0,46 
Алтагірська коса, 1999 61 73,30+0,45 
Алтагірська коса, 2000 34 74,31+0,46 
Алтагірська коса, 2003 24 73,56+0,41 
Коса у верхів’ях лиману, 2004 7 72,61+0,46 
Алтагірська коса, 2004 13 73,93+0,76 
Алтагірська коса, 2005 57 74,2+2,7 

У річкового крячка відмічено три типи форми яєць, при чому більшість яєць краплеподібної 
форми.  

Для більш повного ооморфологічного аналізу необхідно враховувати не тільки кількісні, але і 
якісні характеристики яйця, якими являються його забарвлення (фон) і малюнок. Як і інші 
морфологічні ознаки яйця, забарвлення і малюнок являються відносно мало мінливими видо-
специфічними параметрами. 

Забарвлення яєць свідчить про шляхи екологічної спеціалізації і може бути доброю 
діагностичною ознакою при визначенні роду [5]. У річкового крячка нами було виявлено в різні роки 
різну кількість типів забарвлення яєць. Так в 2000 році виявлено 10 типів, в 2003 році – 5 типів, в 
2004 – 7 типів забарвлення яєць, в 2005 році – 8, а в 2006 – 13; 2002 рік не враховували, так як крячки 
на лимані не гніздилися. Мінливість забарвлення яєць на Молочному лимані в 2000, 2003, 2004, 2005, 
2006 роках суттєво відрізняється (табл. 3).  

Таблиця 3 – Хронологічна мінливість якісних показників, фонового забарвлення яєць 
річкового крячка на Молочному лимані 

Кількість кладок 
2000 2003 2004 2005 2006 Ознака 

N  % N  % N  % N  % N  % 
Сіро-пісочне - - 13 50 - - - - - - 
Сіро-блакитне - - 1 3,8 - - - - - - 
Світло-сіре - - - - 2 7,2 - - - - 
Сіро-зелене 3 6,9 - - - - - - - - 
Коричневе 4 9,4 4 15,4 - - - - 182 23,8 
Світло-коричневе 8 18,6 8 30,8 5 17,8 227 27 175 23,1 
Світло-коричнево-оливкове 3 7,1 - - - - - - - - 
Темно-коричневе 1 2,3 - - 4 14,3 71 8,4 52 6,9 
Коричнево-оливкове 2 4,7 - - - - - - - - 
Коричнево-зелене 3 7,1 - - - - - - - - 
Коричнево-захисне 3 7,1 - - - - - - - - 
Оливкове - - - - 10 35,7 - - 6 0,8 
Пісочно-оливкове - - - - 7 25 - - - - 
Темне-оливкове - - - - 1 3,6 - - - - 
Сіро-оливкове - - - - 1 3,6 - - - - 
Світло-зелене 3 7,1 - - - - 238 28,3 85 11,2 
Зелено-захисне 9 21,2 - - - - 98 11,7 86 11,4 
Темно-зелене - - - - - - 19 2,3 14 1,9 
Білі - - - - - - 8 0,9 1 0,3 
Блакитні - - - - - - 56 6,7 24 3,2 
Сірі - - - - - - 124 14,7 34 4,5 
Зелені - - - - - - - - 51 6,7 
Шоколадні - - - - - - - - 1 0,3 

Таким чином, можна зробити висновок, що неоднорідність місць мешкання птахів, відмінність 
кормової бази та погодних умов відображується на ступені варіації яєць. При цьому як кількісні так і 
якісні ознаки, дозволяють оцінювати величину біотопічної мінливості. У річкового крячка виявлена 
вірогідна різниця в розмірах яєць в різні роки. В благоприємні багатоводні роки покращується 
кормова база і тому розміри яєць більші, ніж в маловодні, це спостерігається як на Молочному 
лимані так і на Обіточній косі. Для яєць річкового крячка характерний високий поліморфізм за 
кольором і малюнком шкарлупи, виділено 24 кольорові морфи, які проявляються в різні роки по 
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різному. Прослідковано пряму залежність забарвлення яєць від фону гніздового субстрату і кольору 
будівельного матеріалу гнізда.  
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УДК: 572.512 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ СООТНОШЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ НЕКОТОРЫХ 

МОРФОЛОГИЧЕСКИХ СТРУКТУР ЖИВОТНЫХ 
И. С. Митяй  

Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко 
 
Современный аппарат обработки количественных данных в зоологии оперирует, 

преимущественно, единичными абсолютными промерами (длина тела, головы, конечностей, масса 
тела и т. д.), реже отношениями двух из них (индексах). Пропорции, как равенство двух или более 
отношений, и вурфы, как двойное отношение или отношение отношений, практически не 
используются. Желание автора изменить создавшуюся ситуацию является главным мотивом 
настоящего сообщения. 

В качестве объектов исследования нами были взяты скелеты конечностей взрослых птиц и 
млекопитающих, яйца птиц и овоидная форма различных организмов. Объем материала составляет 
более 500 скелетов и около 6 тыс. яиц 472 видов из 19-ти отрядов птиц Палеарктики. Расчеты 
осуществляли по формулам пропорций: V=a/b=b/c и вурфов W= (a+b)(b+c)/b(a+b+c), где a, b, c 
части целого (звенья скелета: аутоподий, зейгоподий, стилоподий; дуги овоида: инфундибулярная, 
интерполярная (латеральная), клоакальная). Анализ осуществлялся с использованием разработанной 
нами методики, базируемой на геометрии правильного овоида (рис. 1).  
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Рис. 1. Схемы снятия параметров для вычисления пропорций и вурфов. 

Конструктивным моментом использования пропорций и вурфов является наличие априорного 
содержания, стоящего за каждым числом. Эта информация собрана на протяжении всего периода 
существования человечества, как совокупность фактов устойчивого повторения одних и тех же 
явлений и их количественных выражений. Например, пропорция равная единице, а вурф 1,333 
наблюдаются тогда, когда части целого одинаковы (симметрия, статика). При числовых значениях 
1,618 (золотое сечение) и 1,309 (золотой вурф, по Петухову, 1981), наблюдается ситуация 
пропорционального (комплементарного) соотношения (гармония, динамика). На основании этих 
узловых значений нами разработаны ряды значений пропорций и вурфов, предлагаемые в качестве 
критериев диагностики структурно-функциональной организации. Они представляют собой набор 
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значений через определенные интервалы в пределах границ статика-динамика. В качестве примера, 
приводим некоторые из них. Ряд наиболее распространенных пропорций можно условно разбить на 
такие интервалы: а) 1,0 – 1,207- устойчивая статика; б) 1,207-1,366 – статика; в) 1,366-1,573 – 
неустойчивая статика; г) 1,573–1,866 – статико-динамика; д) 1,866 – 2,118 –нарастание динамики; е) 
2,118 – 2,414 – устойчивая динамика; ж) выше 2,414 неустойчивая динамика. Ряд вурфов: а) 1,066-
1,289 –«становление – разрушение»; б) 1,290-1,296-1,302 – «нарастание динамики»; в) 1,303 – 1,309 – 
1,315 – устойчивая динамика; г) 1,316-1,321- 1,327 – статико-динамика; д) 1,328-1,333-1,339 – 
устойчивая статика; е) 1,340-1,352- «падение динамики – нарастание статики»; ж) 1,353 и выше – 
«разрушение – становление». Предлагаемые ряды чисел являются набором взаимосвязанных между 
собой эталонов. Они показывают, что собой представляют элементы структуры (одинаковые, или 
разные) и насколько тесна существующая связь (пропорция свидетельствует о существовании связи, 
а ее величина показывает, насколько она сильна). Сравнивая реальные параметры с эталоном, мы 
получаем информацию о сущности исследуемого объекта. Посмотрим, как это реализуется в 
природе. 

Конечности всех позвоночных представляют собой трехчленные кинематические блоки 
(Петухов, 1981). Это система рычагов опорно-двигательной системы, по которой осуществляется 
передача сил от одной ее части к другой. Общеизвестно, что эффективность передачи зависит от 
длины рычага и точек приложения сил. Ряд специалистов прошлого столетия (Сушкин, 1902; 
Гладков, 1949; Юдин, 1950; Якоби, 1960; Гамбарян, 1972; Познанин, 1979; Ковтун, 1984 и др.) 
пришли к выводу, что функциональное значение конечностей зависит от комплекса причин, среди 
которых важную роль играют соотношения звеньев их скелета. На большом фактическом материале 
было доказано, что соотношение частей крыла: предплечье>плечо≥кисть у птиц (Гладков, 1949) 
можно считать самым универсальным. Оно допускает наибольшие возможности разнообразия полета 
в зависимости от всей анатомической структуры летательного аппарата птицы. При очень крупных 
размерах (вес более 2 кг) данное строение крыла не может обеспечить универсальности и наступает 
преобладание специализации к парению. При этом наблюдается увеличение длины плеча и 
предплечья. Это увеличивает размеры поддерживающей, несущей поверхности крыла, которая 
необходима для парения. В свою очередь, удлинение кисти способствует увеличению тянущей, 
активной части крыла. Универсальное соотношение приближается к упомянутым золотым 
выражениям пропорций и вурфов. Специализация к парению ведет к смещению значений пропорций 
в диапазон 1,618 – 1,414, а вурфов от 1,309 – 1,0. Для скоростного полета эти величины будут 
находиться, соответственно, в интервалах 1,414 – 1,0; 1,309 – 1,333. Отсутствие пропорций и 
выхождение вурфов за указанные пределы связано со специализацией и суперспециализацией или 
потерей функции. 

Л.А. Юдин (1950), на основании комплексного морфо-функционального анализа соколиных, 
делит их на четыре группы: 1) лесные сокола; 2) сокола-карлики; 3) сокола-универсалы; 4) настоящие 
сокола. Вурфовый анализ, проведенный нами для верхних конечностей, дал такие результаты: 1) W= 
1,252 – 1,294 (среднее – 1,280); 2) W= 1,290 – 1,301 (среднее – 1,296); 3) W= 1,293 – 1,307 (среднее – 
1,302); 4) W= 1,297 – 1,329 (среднее – 1,307). Первые две группы упомянутый автор характеризует 
как специализированные, третью и четвертую – как пластичные. С этой информацией совпадают и 
значения вурфов. Их крайние варианты являются переходными. Например, вторая группа, с одной 
стороны, приближается к гармоническому соотношению скелетных элементов, а с другой – 
направляется в сторону потери гармонии, что связано со специализацией. Максимальные значения 
вурфов четвертой группы свидетельствуют также о потере гармонии. Это сопровождается 
специализацией к скоростным полетам в открытой местности (сапсаны и кречеты 1,309-1,328, в 
среднем 1,318).  

В своем большинстве вурфы крыльев и ног совпадают. Однако, наблюдаются случаи, когда 
показатели верхних и нижних конечностей отличаются. Например, у сокола Micrastur ruficollis вурф 
крыла равен 1,252, а ноги – 1,306. Это совпадает с его экологией. Он типичный обитатель 
тропических лесов. Свою жертву этот хищник преследует прыжками по ветвям без помощи крыльев. 

Расчеты вурфов ястребиных птиц по исходным данным В.Э. Якоби (1960) привели к 
следующим результатам. У лесных ястребов двойное отношение колеблется в пределах 1,233-1,282, в 
среднем 1,259 и приближается к таковым у лесных соколов, экологически им подобным. При этом 
меньшие величины свидетельствуют о большей их специализации к жизни в лесу. Совпадение 
вурфов и рост специализации наблюдается в ряду: степной лунь (1,309), осоед (1,282), тетеревятник 
(1,276), полевой лунь (1,273), перепелятник (1,271), болотный лунь (1,267), черный коршун (1,257), 
канюк (1,254), степной орел (1,239), малый подорлик (1,238), беркут (1,237), орел-карлик (1,233), 
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белоголовый сип (1,217). Последняя цифра указывает на большую степень специализации сипа, по 
сравнению с лунями, которые кроме парения еще могут использовать и другие типы полета. То же 
самое наблюдается при сравнении скелетов орлов (малого подорлика – 1,238, степного орла – 1,239 и 
беркута -1,237) с черным коршуном (1,257) и канюком (1,254). Средние вурфы орлов указывают на 
их более высокую специализацию к парению. У более пластичных – перепелятника, тетеревятника и 
осоеда, они находятся в пределах 1,271, 1,277, 1,309. 

Интересным вопросом было исследование пропорций летающих млекопитающих. Если у 
хищных птиц среднее значение пропорции для отряда соколообразных приближается к единице, а 
вурф к 1,333 (статический тип), то у летучих мышей они колеблются вокруг значений: 0,618;1,618; 
2,618; (золотое сечение, динамика) и 1,309 (золотой вурф, динамика). Как и у хищных птиц, вурфы 
пластических рукокрылых (ночницы, подковоносы) находятся в пределах 1,285 – 1,303. У 
специализированных видов, таких как Pteropus tonganus – 1,402. Подобные результаты получены в 
расчетах вурфов млекопитающих по исходным данным П.П. Гамбаряна (1972). Например, 
специализированные конечности жирафа имеют вурфы 1,441 (задние) и 1,243 (передние), слонов – 
соответственно 1,231-1,247; 1,202-1,248; мамонтов 1,193 (передние), 1,235 (задние); кенгуру (задние) 
– 1,130-1,146; тушканчиков (задние) 1,213 – 1,215. Этим животным П.П. Гамбарян дал шесть баллов 
по разработанной им шестибальной шкале специализации. Крысы и хомяки получили 1-2 бала 
(вурфы: 1,267 – 1,298).  

Вышеприведенные материалы свидетельствуют о наличии связи между пропорциями и 
вурфами звеньев конечностей и соответствующими типами жизненных стратегий. В связи с этим, 
возникла мысль об исследовании критериев формы птичьих яиц. В ходе работы мы 
руководствовались представлением о том, что форма любого яйца является результатом 
взаимодействия многочисленных, противоречивых, а, иногда, даже взаимоисключающих факторов. 
Например, яйцо должно быть механически достаточно прочным, чтобы удержать жидкое 
содержимое, выдерживать вес насиживающей птицы или согревающего субстрата, не разбиваться 
при переворачивании и т.д. Вместе с тем, скорлупа должна быть достаточно тонкой, чтобы птенец 
смог разломать ее и выйти из яйца в конце периода инкубации, поскольку родители при этом никакой 
помощи не оказывают. Сочетание и согласование таких моментов возможно только при помощи 
пропорций. Именно они являются интегрирующим фактором, проявляющимся в яйце одинаково для 
механики, диффузии, энергообмена и прочих сторон процесса воспроизводства у птиц. Безусловно, 
всем этим требованиям отвечает сферическая (шарообразная) форма, эволюционно возникшая 
раньше овоидной и нашедшая свою реализацию в организмах, откладывающих яйца в водную среду 
или другой субстрат (рыбы, амфибии). У птиц, в связи с насиживанием, эта форма по многим 
аспектам стала неудовлетворительной. В качестве главной причины ухода от сферической формы, 
видимо, следует принять однонаправленность обогрева во время инкубации яиц. Это обстоятельство 
вызвало необходимость ориентации зародышевого диска, а последнее невозможно в шаре, так как он 
обладает максимальным количеством осей симметрии. Таким образом, все разнообразие птичьих яиц 
можно рассматривать как определенные степени отклонения от шара. Хрестоматийными стали уже 
упоминания о шароподобных яйцах сов, и конусоподобных яйцах кайр. 

Исследования яиц птиц Палеарктики показали, что индексы удлиненности (V=L/D, где L – 
длина, D – диаметр яйца) в подавляющем большинстве (71,2 %, n=5845) колеблются в пределах 1,234 
– 1,388, в среднем 1,333, а вурфы 1,189 – 1,268, в среднем 1,228. Эти значения приближаются к 
параметрам правильного овоида (рис. 1) (V=1,293; W=1,226). По всей вероятности, эта форма 
является наиболее универсальной. Именно она позволяет привести к оптимальному «компромиссу» 
проявляемые в яйце противоречия. При этом, чем сильнее накалены противоречия, тем ближе будет 
форма яйца к правильному овоиду. Средством разрешения этих противоречий являются пропорции. 
Среди множества из них можно отметить, такие как: KO2/O2O1 = KP/KR = 2 – √2/2 = 1,2929; 
KO1/O1O2 = PR/RK = 1 – √2/2; O2O1/O2L =LO1/O1O = √3-1 и т.д. Если пропорции конечностей 
относятся к типу (√5±1)/2 (динамика), то формы птичьих яиц реализуются в типах (√2±1)/2=1,293 и 
√3±1)/2=1,366 (статико-динамика). Это тоже соответствует логике специфической 
«кристаллической» структуре птичьих яиц. 

Вышеприводимые материалы свидетельствуют о значительной конструктивности 
использования пропорций и вурфов для анализа морфо-функциональной организации животных. Это 
позволит не только осуществлять количественные характеристики, но и делать вывод о сущности 
структуры объекта, его состоянии с последующим прогнозированием функциональных 
возможностей. 
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РОЗМІРНІ КЛАСИ ВОДНИХ ЖОРСТКОКРИЛИХ ФАУНИ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ 

І. І. Міхіна 
Запорізький національний університет 

 
Індивідуальна мінливість зовнішньої будови імаго деяких видів водних жорсткокрилих є 

настільки значною, що унеможливлює визначення видової належності особин за зовнішньою 
морфологічною будовою та ставить під сумнів статус близьких систематичних форм (як різних видів, 
так і форм одного виду). Є приклади успішного використання аналізу мінливості зовнішньої будови 
імаго деяких представників Hydradephaga для точного визначення видової належності (Nilsson, 1987). 

Поняття розмірного класу, давно використовуване в дослідженнях наземних жуків, до водних 
жорсткокрилих (Aquatic coleoptera) раніше не застосовувалося. Разом з тим, методика, що дозволяє 
виділити розмірні класи імаго водних жорсткокрилих, вже була запропонована в роботах Ларсона 
(Larson, 1985), Петрова (Петров, 2004), які побудували діаграми розподілу середньої довжини тіла 
представників родин водних Adephaga.  

Метою нашої роботи було встановлення розподілу представників групи водних жорсткокрилих 
за розмірними класами та визначення екологічної ролі представників цих класів. 

 Збір матеріалу проводився упродовж 2004-2006 рр. у водоймах міста Запоріжжя за 
загальновизнаними гідробіологічними методиками. Встановлення видової належності проводилося за 
Кірейчуком (2003). 

Аналіз фауни Aquatic coleoptera водойм міста Запоріжжя свідчить про наявність 29 видів цієї 
групи, які належать до 22 родів і 6 родин. Морфометричні показники було проаналізовано для 24 
видів. Для родин водних жорсткокрилих фауни Запорізького регіону нами було складено графік, що 
ґрунтується на результатах вимірювання довжини тіла досліджених екземплярів імаго. Для 
представників таких родин як Dytiscidae та Hydrophilidae можна виділити три відокремлені розмірні 
класи: (1) середня довжина тіла 3-8 мм; (2) – 10-18 мм; (3) – 32-48 мм. Представники кожної з родин 
Haliplidae, Gyrinidae і Noteridae фауни досліджуваної території об’єднуються в єдиний розмірний 
клас – (1). Взагалі ж таксономічний склад даних розмірних класів наступний: (1) представники родів: 
Noterus, Laccophilus, Hygrotus, Enochrus, Aulonogyrus, Peltodytes, Hyphidrus, Spercheus, Haliplus; (2) 
представники родів: Rhantus, Hydaticus, Colymbetes, Acilius, Graphoderus, Hydrochara; (3) 
представники родів: Dytiscus, Cybister, Hydrophilus. 

Екологічна роль представників різних класів певним чином відрізняється. В їжі імаго першого 
розмірного класу значна частка представлена гіллястовусими та веслоногими ракоподібними, а також 
личинками двокрилих. Другому класу властива наявність в раціоні личинок двокрилих, а гіллястовусі 
в їжі практично відсутні. Значно більшою в раціоні цієї групи є частка інших водних комах і вищих 
рослин (Deding, 1988), а представники роду Spercheus вживають в їжу виключно синьо-зелені 
водорості. В раціон третього розмірного класу, на відміну від двох попередніх, крім безхребетних 
входять також хребетні тварини (перш за все, риби й личинкові стадії земноводних).  

В результаті досліджень було встановлено, що фауну водних жорсткокрилих Запорізького 
регіону можна розділити на три розмірних класи: (1) – 3-8 мм, (2) – 10-18 мм  
(3) – 32-48 мм. Найбільш численним з наведених класів є перший, до складу якого входять 
представники з 5 родин, що були виявлені в ході наших досліджень. Два інших представлені лише 
трьома родинами: Dytiscidae, Hydrophilidae, Spercheidae. Також було встановлено деякі аспекти 
екології представників різних розмірних класів, а саме особливості їх трофічної спеціалізації. 
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ФАУНІСТИЧНИЙ ОГЛЯД ДЕННИХ ЛУСКОКРИЛИХ (LEPIDOPTERA; RHOPALOCERA) 

ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ 
М. А. Муленко 

Запорізький національний університет  
 
Запорізький регіон – це один з не багатьох регіонів України, де до недавнього часу майже не 

проводилися фауністичні та екологічні дослідження денних лускокрилих. В наявності лише кілька 
робіт загального характеру (Образцов, Шелюжко, 1939; Коршунов, 1972; Барсов, 1975; Некрутенко, 
1985). Також відома колективна праця «Булавоусые чешуекрылые Запорожской области УССР» 
(Плющ, Будашкін та ін., 1987) яка є неповною. Тому дослідження видового складу, біотопічного 
розподілу та інших екологічних характеристик денних лускокрилих досі залишається актуальним. 

Метою даної роботи було встановлення видового складу та біотопічного розподілу денних 
лускокрилих (Lepidoptera; Rhopalocera) Запорізького регіону. 

Фактичний матеріал, на базі якого проводилось дослідження, становлять колекційні фонди 
зоологічного музею ЗНУ, особиста колекція автора та повідомлення приватних колекціонерів (В. 
Черненка, С. Хруща, Р. Ботмана), яким автор висловлює свою подяку. Проаналізовано 
ентомологічний матеріал, який збирався з кінця 1960-х років до 2006 року. 

Станом на 2006 рік автором було виявлено 91 вид денних лускокрилих, з яких Papilionidae – 4; 
Pieridae – 14; Nimphalidae – 21; Satyridae – 9; Lycaenidae – 30 та Hesperidae – 12 видів. Це на 21 вид 
більше за наведені в роботі Плюща та ін. (1987). 

За біотопічним розподілом серед досліджених видів Rhopalocera виділено 30 степових видів, 23 
– лісові, 21 – полізональний та 17 лучних видів. 

Як було відзначено в роботах багатьох авторів (Beneš,2002; Канарский, 2004; та ін.), розподіл 
метеликів територією є дуже нерівномірним. Найбільше видове різноманіття в Запорізькому регіоні 
властиве нечисленним ентомологічним рефігіумам –не придатним для господарської діяльності 
людини ділянкам. Перш за все це схили ярів, береги річок, ділянки кам’янистих степів, піски, солонці 
тощо. Значну роль в утворенні сприятливих умов мешкання лускокрилих мають байрачні та заплавні 
ліси, а також різного роду лісові насадження.  

В агроценозах, за нашими спостереженнями, зустрічається лише 43 види, що становить 47 % 
від загального видового складу. Це передусім хортофільні види, гусінь яких живиться на рудеральних 
видах хрестоцвітих (білани), бобових (синявці, а саме Plebejus argus; P. argyrognomon; Polyommatus 
icarus; P. belargus), складноцвітих (Vanessa cardui; Polygonia c-album) та злаків (Melanargia galathea). 
В той же час ряд дендрофільних видів заселив штучні сніго- та вітрозахисні лісополоси (ряд синявців 
та сатирів). 

Найбільш рідкісні види денних лускокрилих Запорізького регіону, що мешкають лише в 
природних біотопах, можна виділити в якості індикаторів (маркерів) ентомологічних рефігіумів. 
Відзначено 35 таких видів, що становлять 38,5  % від загального видового складу. Для більшості з 
цих видів в регіоні відомі лише 3 – 4 популяції (Thomares nogeli, що мешкає на цілинних степових 
ділянках та Aricia anteros – мешканець кам’янистих схилів). 

Встановлено, що в якості біомаркерів не можна використовувати такі види метеликів як махаон 
(Papilio machaon), подалірій (Iphiclides podalirius) та перламутрівка пандора (Argynis pandora), котрі 
включені до Червоної книги України. Це пов’язано з тим, що ці види однаково часто зустрічаються 
як в природних, так і в штучно перетворених біотопах. 

Відносна бідність фауни Rhopalocera Запорізького регіону порівняно з сусідніми (Крим – 115 
видів, Дніпропетровська область – 111 видів) пояснюється наступними основними факторами: 
практично повним розорюванням степів, перевипасом на пасовищах. На наш погляд, найважливішим 
фактором є розташування Запорізького регіону лише в степовій зоні, що зумовлює невелике 
різноманіття біотопів та відносно однорідні природні умови.  

В цілому ж питання фауністичного складу та біотопічного розподілу денних лускокрилих в 
Запорізькому регіоні потребує подальших досліджень. 
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НОВІ ДЛЯ ФАУНИ УКРАЇНИ І ФАУНИ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ ВИДИ TRICHOPTERA 

(INSECTA, ARTHROPODA)  
Н. В. Наумова, А. Г. Сіренко 

Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника 
 
Фауну Trichoptera (Insecta, Arthropoda) Українських Карпат вивчали Dziedzielewicz (1867, 1877, 

1882, 1890, 1907, 1920), Klapalek (1907), Wierzejski (1883), Majewski (1885), Pongracz (1919), Raciecka 
(1933), Івлєв (1961), Івасик (1961), Балог (1964), Кулаковська (1987). Останнє еколого-фауністичне 
зведення фауни Trichoptera Українських Карпат здійснив Данко Н. Н. (1988, 1989). Всього в фауні 
України на сьогодні відомо 241 вид Trichoptera, в фауні Українських Карпат відомо 209 видів 
Trichoptera (з них 9 потребують перевірки наявності в фауні Українських Карпат).  

У 2000 – 2006 рр. нами проводились дослідження фауни Trichoptera карпатського регіону у 
наступних стаціонарах:  
А – долина р. Зубрівка (гірський масив Горгани), прирічкові вологі гірські сінокосно-пасовищні луки 

оточені вологим мішаним буково-ялицево-ялиновим лісом, 804 м н.р.м., 15 км на пд.-зх. від с. 
Зелениця (Надвірнянський р-н, Івано-Франківська обл. – Прикарпаття). Гірська річка Зубрівка – 
типова гірська карпатська річка з чисельними водоспадами і перекатами, з дном з піщаникових 
брил та гальки, швидкість течії на різних ділянках від 0,1 до 3 м/с;  

В – заказник «Козакова долина», лісові луки оточені буковим лісом, 315 м. н.р.м., 10 км на пн. від с. 
Вовчинці, Івано-Франківська обл. (Передкарпаття). Наявні водойми різного типу – тимчасові і 
постійні (джерела, струмки, 2 км від стації дослідження р. Бистриця – передгірська річка з 
гальково-намулистим дном і швидкістю течії 0,1-0,5 м/с;  

С – галявина букового лісу Карпатського біосферного заповідника (Угольський масив, Закарпаття), 
біля стації гірська річка Уголька – дно гальково-намулисте з брилами та галькою з піщанику та 
вапняку;  

D – заказник «Долина нарцисів», вологі луки, (Закарпаття). 
Відлов комах здійснювався періодично, охоплював всі місяці вегетаційного періоду – з травня 

по жовтень включно. У 2000 – 2004 рр. відлов проводився методами ручного збору, в 2005 – 2006 рр. 
на денне та ультрафіолетове світло з використанням генератора струму «Endress-900».  

Для роботи використовувались виключно власні збори авторів та колекції зоологічного музею 
Прикарпатського національного університету зібрані різними колекторами (Сиренко А. Г. leg., 
Бобиляк А. Й. leg., Наумова Н. В. leg. та інші). Аналіз материалів початий у 2005 р. Визначення видів 
здійснювали згідно робіт Качалової О. Л. (1977, 1987). Досліджувались виключно імаго. Видові назви 
та класифікація Trichoptera подаються згідно Ботошеняну і Малицького (Botosaneanu, Malicky, 1978). 

На сьогодні в результаті аналізу зборів 2000-2006 рр. в досліджуваних стаціонарах виявлено 25 
видів Trichoptera (табл. 1). З них 15 видів було виявлено в долині р. Зубрівка (Горгани), 5 видів в 
заказнику «Козакова долина» (Передкарпаття), 11 види в Угольці, 3 види в заказнику «Долина 
нарцисів». Мала кількість видів виявлених в останніх двох стаціонарах пояснюється обмеженим 
часом досліджень. 

Таблиця 1 – Види Trichoptera (Insecta, Artropoda) виявлені в різних стаціонарах Карпат 
в період 2001 – 2006 рр. 

Стаціонари № 
п/п Вид 

A B C D 
Familia Rhyacophilidae 

1 Rhyacophila nubila Zetterstedt, 1840 + - - - 
2 Rhyacophila dorsalis Curtis, 1834 + - - + 
3 Rhyacophila obliterata McLachlan, 1863 - - + - 

Familia Phrygenidae 
4 Phrygaena grandis Linnaeus, 1758 - + - - 

Familia Hydroptilidae 
5 Pticocolepus granulatus Pictet, 1834 * + - - + 

Familia Limnaephilidae 
6 Halesus digitatus Schrank, 1781 + - - - 
7 Halesus tesselatus Rambur, 1842 + - + - 
8 Halesus radiatus Curtis, 1834 - - + - 
9 Glyphotoelius pellycidus Retzius, 1783 + - - - 
10 Stenophylax permistus MacLachlan, 1895 + + + - 
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Стаціонари № 
п/п Вид 

A B C D 
11 Hydatophylax infumatus MacLachlan, 1895 + - - - 
12 Potamophylax luctuosus Piller et Mitterpacher, 1783 + - + - 
13 Potamophylax rotundipennis Brauer, 1857 - - + - 
14 Annitela kosciuszki Klapalek, 1907 + - - - 
15 Asynarchus lapponicus Zetterstedt, 1840 ** + - - - 
16 Ecclisopteryx guttulata Pictet, 1834 + - - - 
17 Chaetopteryx polonica Dziedzielewicz, 1889 = Chaetopteryx villosa Fabricius, 1781 + - - - 
18 Limnephilus nigriceps Zetterstedt, 1810 + - - - 
19 Limnephilus griseus Linnaeus, 1758 - + - - 
20 Limnephilus bipunctatus Linnaeus, 1758 + + + - 
21 Limnephilus fuscicornis Rambur, 1842 - - + - 
22 Grammotaulius nitidus Müller, 1830 - + - + 
23 Grammotaulius nigropunctatus Retzius, 1783* - - + - 
24 Drusus trifidus MacLachlan, 1868 - - + - 
25 Microptera taurica Martynov, 1917* - - + - 

Примітка: Стації дослідження: А – долина р. Зубрівка (гірський масив Горгани); В – заказник «Козакова долина», лісові 
луки (Передкарпаття); С – галявина букового лісу Карпатського біосферного заповідника (Угольський масив, Закарпаття); D 
– заказник «Долина нарцисів», луки, Закарпаття. ** – новий вид для фауни України; * – новий вид для фауни Карпат. 

Досліджувалась фенологія виявлених видів Trichoptera у досліджуваних стаціонарах. Дані 
фенологічних досліджень подані в таблиці 2. В жовтні в долині р. Зубрівка був виявлений лет імаго 
лише одного виду Trichoptera – Annitella kosciuszki Klapalek, 1907. В долині р. Уголька (Закарпаття) в 
жовтні виявлено лет значно більшої кількості видів (5).  

Таблиця 2 – Період відлову різних виявлених видів Trichoptera в різних стаціях Карпат 
в 2001 – 2006 рр. Показані місяці лету різних виявлених видів Trichoptera 

Період відлову № 
п/п Вид V VI VII VIII IX X 

Familia Rhyacophilidae 
1 Rhyacophila nubila Zetterstedt, 1840 - + + - - - 
2 Rhyacophila dorsalis Curtis, 1834 + + + - - - 
3 Rhyacophila obliterata McLachlan, 1863       

Familia Phrygenidae 
4 Phrygaena grandis Linnaeus, 1758 - - - + - - 

Familia Hydroptilidae 
5 Pticocolepus granulatus Pictet, 1834  + + + - - - 

Familia Limnaephilidae 
6 Halesus digitatus Schrank, 1781 - - + - - - 
7 Halesus tesselatus Rambur, 1842 - - + - - - 
8 Halesus radiatus Curtis, 1834 - - - - - + 
9 Glyphotoelius pellycidus Retzius, 1783 - - + - - - 
10 Stenophylax permistus MacLachlan, 1895 + + + + - - 
11 Hydatophylax infumatus MacLachlan, 1895 + + + + - - 
12 Potamophylax luctuosus Piller et Mitterpacher, 1783 + + + - - - 
13 Potamophylax rotundipennis Brauer, 1857 + - - - - - 
14 Annitela kosciuszki Klapalek, 1907 - - - - - + 
15 Asynarchus lapponicus Zetterstedt, 1840  - - + - - - 
16 Ecclisopteryx guttulata Pictet, 1834 - - + - - - 

17 Chaetopteryx polonica Dziedzielewicz, 1889 = Chaetopteryx villosa 
Fabricius, 1781 - + + - - - 

18 Limnephilus nigriceps Zetterstedt, 1810 - - + - - - 
19 Limnephilus griseus Linnaeus, 1758 - - - - + - 
20 Limnephilus bipunctatus Linnaeus, 1758 - - - + + + 
21 Limnephilus fuscicornis Rambur, 1842 - - - - - + 
22 Grammotaulius nitidus Müller, 1830 + + + - - - 
23 Grammotaulius nigropunctatus Retzius, 1783 + - - - - - 
24 Drusus trifidus MacLachlan, 1868 + - - - - - 
25 Microptera taurica Martynov, 1917 - - - - - + 

З виявлених у стаціонарах Карпат і Передкарпаття видів Trichoptera більшість мають 
транспалеоарктический або європейський бореально-монтанний ареал. Виявлено 1 вид новий для 
фауни України, 4 види – нових для фауни Карпат: 
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1) Pticocolepus granulatus Pictet, 1834 – вид, що зустрічається в Східній Європі від Прибалтики до 
Північного Кавказу. Достовірних знахідок на Україне до цього часу не було, хоча були 
повідомлення про наявність цього виду на Сході України. Це перша достовірна знахідка в 
Україні і перша знахідка в Карпатах. Личинки цього виду розвиваються в струмках і джерелах 
серед моху. Окремі автори виділяють цей вид в окрему родину Ptilocolepidae (Martynov, 1913). 
Знахідка цього виду була очікуваною.  

2) Asynarchus lapponicus Zetterstedt, 1840 – бореальний вид, поширений на півночі Європи. Личинки 
живуть в річках і озерах на каміннях. В Україні виявлений вперше.  

3) Grammotaulius nigropunctatus Retzius, 1783 – вид поширений на в Східній Європі від Карелії і 
Прибалтики до Кавказу включно. У Палеарктиці зустрічається від Європи до далекого сходу 
включно. Вид вказується для рівнинної частини України. Це перша знахідка на території Карпат.  

4) Microptera taurica Martynov, 1917 – вид був описаний по нечисленим знахідкам з гірського 
Криму. Вважався деякий час ендеміком Криму. Дані про циркумпонтійський ареал цього виду 
вважались такими, що вимагають перевірки. Перша знахідка на території Карпат. Не виключно, 
що цей вид пов’язаний з вапняковими породами які представлені як в криських горах так і в 
стації знаходження цього виду. 
Серед всіх 25 виявлених видів 3 види транспалеоарктичні, 3 види – європейскі, 5 видів – 

європейско-монтанні, 9 видів – палеарктичні монтанно-бореальні, 3 вида – европейсько-кавказькі, 1 – 
циркумпотнійський, 1 вид – эндемік Карпат (Annitella kosciuszki Klapalek, 1907).  

Досліджувались фенологічні аспекти лету виявлених видів Trichoptera. З 25 виявлених видів у 
досліджуваний період в досліджених стаціонарах в травні здійснювали лет імаго 9 видів, в червні – 8 
видів, в липні – 14 видів, в серпні – 4 види, в вересні – 2 види, в жовтні – 6 вид (з них 5 видів 
виключно в Закарпатті). При цьому тільки 8 з 20 виявлених видів здійснювали лет імаго протягом 
тривалого періоду часу, для решти – 12 вивлених видів відмічений лет протягом короткого періоду 
часу – від декади до місяця.  

Загалом фауна Trichoptera досліджуваних стаціонарів потребує додаткового дослідження – як 
фауністичного так і фенологічного. 
1. У результаті проведених досліджень в чотирьох стаціонарах Карпат, Передкарпаття і Закарпаття 

виявлено 25 видів Trichoptera. 
2. Виявлено 4 нових види для фауни Картат: Asynarchus lapponicus Zetterstedt, 1840; Pticocolepus 

granulatus Pictet, 1834; Grammotaulius nigropunctatus Retzius, 1783, Microptera taurica Martynov, 
1917. 

3.  Виявлено 1 новий вид для фауни України – Asynarchus lapponicus Zetterstedt, 1840. 
4. У досліджених стаціонарах простежується чітка сезонна динаміка лету імаго – лет багатьох видів 

був приурочений до конкретного досить вузького часового діапазону. 
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ОЦІНКА СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗА ДОПОМОГОЮ 
ВИДІВ-БІОІНДИКАТОРІВ НА ПРИКЛАДІ АМФІБІЙ 

О. Д. Некрасова 
Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України 

 
Стан навколишнього середовища можливо оцінювати, як первинну інформацію, за допомогою 

видів-індикаторів. Важливий аспект застосування біоіндикаторів – оцінка ступеня забруднення 
навколишнього природного середовища, постійний контроль (моніторинг) його якості та змін. Багато 
організмів вельми чутливі по відношенню до різних чинників середовища існування (хімічному 
вмісту у воді органічних забруднювачів, важких металів, радіонуклідів і т.д.). 

Самим оптимальним, з нашої точки зору, є оцінка стану конкретних ландшафтів не тільки за 
рахунок його біорізноманітності та чисельності рідкісних видів герпетофауни, але й за рахунок стану 
популяцій фонових видів. Так перспективними з точки зору біоіндикації є амфібії. Найбільш чуттєві є 
види, які проводять велику частину свого часу у воді – представники зелених жаб Rana esculenta 
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complex: Rana ridibunda, R. lessonae та їх гібрид – R. kl. esculenta. Не дивлячись на те, що батьківські 
види віддають перевагу різним біотопам чисельність представників цього комплексу є гарним 
показником стану водних біотопів. Так відсутність пуголовок жаб, або невелика кількість молодняку 
може свідчити про поганий стан біотопу, що не раз підтверджувалося нашими дослідженнями. 

Але самим оптимальним є використовування для біоіндикації навколишнього середовища 
морфологічних методів та підходів. Зниження ефективності гомеостазу приводить до появи 
відхилень від нормальної будови різних морфологічних ознак, обумовлених порушенням розвитку 
(Захаров і ін., 2000). Наслідки цих порушень, на додаток до звичайно що використовується для цієї 
мети частоти істотних морфологічних відхилень (фенодевіантів), як явних аномалій, можуть бути 
оцінений по величині показників флуктуіруючей асиметрії, як незначних відхилень від досконалої 
білатеральної симетрії (Захаров і ін., 2000). 

Ці показники дають інтегральну характеристику стабільності розвитку по комплексу 
нескорельованих параметрів по різних ознаках. Розрахунок показників на ознаку дає можливість для 
порівняння результатів, одержуваних по різному числу ознак. 

Нами застосовувався показник асиметрії, оцінений як дисперсія різниці між числом плям на 
правій і лівій сторонах тіла – σ2 (рис. 1; Некрасова, 2002). Рівень таких морфологічних відхилень від 
норми виявляється мінімальним лише за певних умов, які можуть розглядатися як оптимальні, і 
неспецифічно зростає при будь-яких стресових діях.  

Всі основні морфологічні ознаки представленні на рис. 1. Найбільший інтерес представляє 
особливості прояву дорсальної медіальної смуги. У біотопах з сильним забрудненням частка особин 
із зигзагоподібною або переривистою, асиметричною дорсальною смугою досягало більше ніж 60 % 
у популяціях жаб з ЧАЕС (Некрасова, 2002). 

 
Рис. 1 – Схема основних морфологічних ознак малюнка тіла зелених жаб 

(права половина – озерна жаба Rana ridibunda; ліва половина -ставкова жаба R. lessonae): 
1 – дорсальна медіальна смуга (наявність зигзагоподібної або переривистої, асиметричної); 

2 – основні смуги (або плями) на передній кінцівці; 3 – дорсальні плями; 
4 – основні смуги (або плями) на стегні; 5 – основні смуги (або плями) на гомілці (Некрасова, 2002). 

Одним з таких проявів морфологічних змін у жаб під дією негативних антропогенних дій є 
поява аномалій у амфібій. У зелених жаб Rana esculenta complex Придніпров’я знайдено 3 основні 
типи морфологічних аномалій (n=1302): аномалії кінцівок (близько 2,2 ± 0,4 % проаналізованих жаб), 
внутрішніх органів, перш за все, органів розмноження (1,3 ± 0,3 %) та органів зору (0,3 ± 0,2 %). 
Масові випадки появи амфібій з аномаліями в конкретних регіонах є тривожним сигналом і приводом 
для створення регіональних баз даних для збору інформації та виявлення причин, що викликають 
аномалії (Некрасова 2002). Найпривабливішим э те, що всі вище згадані показники можна вивчати у 
тварин прижиттєво. 

Таким чином, найрезультативнішими для оцінки навколишнього середовища можуть бути 
наступні методи та підходи: облік численності амфібій різних вікових груп жаб; морфологічний 
підхід – флуктуіруюча асиметрія (бальні чи числові оцінки), прояв дорсальної медіальної смуги, 
поява особин з аномаліями. 

Застосування біоіндикаційних методів дозволяє виявити не тільки ступінь та інтенсивність 
антропогенної дії але і прослідити динаміку зміни екосистем, а також це дає можливість отримати 
інформацію, яку неможливо отримати традиційними інструментальними засобами. 
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руководство для заповедников). – М.: Центр экологической политики России. Центр здоровья среды, 2000. – 68 с.  
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УДК: [595. 421: 591.5] : 614.3 (477.64) 
ОСОБЛИВОСТІ ЕтологіЇ КЛІЩІВ РОДИНИ IXODIDAE ТА 

ЇХ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ В ЗАПОРІЗЬКОМУ РЕГІОНІ 
А. О. Нечет, Н. В. Соловйова 

Запорізький національний університет 
 
Успіх передавання збудників захворювання людині від кліщів залежить від їх активності, 

рухливості та здатності шукати та нападати на здобич. Поведінка кліща змінюється в залежності від 
вологості, температури, освітленості та інших екологічних чинників. При різних комбінаціях 
температури та вологості у кліщів переважає той або інший тип поведінки – підстерігання, активне 
заповзання, стан спокою тощо. 

У завдання наших досліджень входило: 
− вивчити окремі елементи поведінки Ixcodidae; 
− вивчити чинники, які впливають на плодючість кліщів; 
− проаналізувати можливість поширення збудників інфекції кліщами родини Ixcodidae на 

території степового Придніпров’я. 
В поведінці Ixcodidae у період весняної активності виділяється 10 елементарних поведінкових 

актів, які формують три програми поведінки: локомоція в зону контакту, локомоція до сховища та 
напад на годувальника. 

Плодючість кліщів дуже висока, тому що самка, залишивши хазяїна та перетравлюючи кров, 
кладе яйця однією кладкою і гине. Кладка містить до декількох тисяч яєць. Розвиток яєць проходить 
у різних видів в різний терміни від 2-10 тижнів і більше, що залежить від як видових особливостей, 
так і від температури та вологістю. Особливо чутливі яйця до коливань вологості. При зниженні 
вологості повітря до 90 % розвиток личинок і вихід їх із яєць припиняється, а при вологості 65 % 
вони взагалі гинуть. Термін розвитку личинок та німф також залежить від температури та вологості 
повітря і коливається від 1 до 4 тижнів та більше. Для переходу в наступну фазу розвитку личинкам і 
німфам потрібно кровососання. 

Різна швидкість пересування Ixcodidae зумовлена різним рівнем насичення організму кліща 
вологою та ступеню зараження збудниками хвороб. 

Кліщі є переносниками наступних хвороб: гемоспоридіози сільськогосподарських тварин 
(піроплазмоз, анаплазмоз, бабезієльоз, нутаміоз), також кліщовий енцефаліт, кліщовий плямистий та 
зворотний тифи, якими людина заражається включно через кліщів. Тому їхнє вивчення має актуальне 
значення для вивчення санітарно-епідеміологічного стану Запорізького регіону. 
 
 
УДК: 595.142.3 

ПОПЕРЕДНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФАУНИ ДОЩОВИХ ЧЕРВІВ 
(OLIGOCHAETA, LUMBRICIDAE) ЖИТОМИРЩИНИ 

І. П. Онищук, Р. П. Власенко  
Житомирський державний університет ім. Івана Франка 

 
Дощові черви складають біля 50 % тваринної біомаси в природних угрупуваннях крім того 

вони є звичайним компонентом більшості наземних біоценозів (у сприятливих умовах щільність їх 
поселення може досягти сотень екз.\м2 ґрунту). Вміст білків, жирів, вуглеводів, вітамінів та 
мікроелементів у тілі люмбріцід високий, тому дощовиками живляться багато хребетних та 
безхребетних тварин. Крім того черви родини Lumbricidae є облігатними та факультативними 
проміжними господарями паразитів, дорослі стадії яких паразитують у тілах як 
сільськогосподарських так і диких тварин. Загальновідомим фактом є і те, що одним з основних 
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етапів збагачення ґрунту гумусом є розклад рослинних решток. Дощові черви – активні споживачі 
листового опаду та інших рослинних залишків, тому роль дощовиків в ґрунтоутворенні дуже 
важлива. Отже, дощові черви родини Lumbricidae посідають важливе місце в природних 
угрупуваннях, підтримуючи своєю життєдіяльністю колообіг речовин в екосистемах.  

Оскільки більшу частину Житомирської області займають мішані та широколисті ліси, ґрунти 
під якими є малородючими, та беручи до уваги велику ґрунтоутворюючу роль дощових червів, 
вивчення фауни та екології люмбріцід є досить актуальним саме для Житомирщини. Тому, ми в 
своєму дослідженні намагалися встановити видовий склад та екологічні особливості люмбріцід.  

Основою для даної роботи послужили власні збори авторів, здійснені протягом 2004 – 2006 
років в періоди найбільшої активності тварин (кінець квітня – вересень). Збір та дослідження 
дощовиків проводилось за стандартними методиками [1], [3]. Ґрунтові проби по 0,25 м2 кожна 
брались пошарово, товщина шару близько 10 см. Глибина проби визначалася глибиною знаходження 
червів. Під час взяття проби визначали тип та вологість ґрунту. Вологість визначали згідно градації 
ступенів вологості: сухий, злегка зволожений, вологий, сирий, мокрий. При дослідженні увага 
зверталася на якісний склад рослинних угрупувань . 

Визначення видової належності та морфо–екологічного типу червів проводили за визначником 
Т. С. Перель [2].  

Визначали частоту трапляння окремих видів, як відсоткове відношення проб, в яких знаходили 
даний вид до загального числа проб. 

На досліджуваній території, за попередніми даними, нами виявлено 11 видів люмбріцід, які 
належать до 7 родів родини Lumbricidae та різних морфо–екологічних типів та груп. 

Таблиця 1 – Екологічні особливості виявлених видів Lumbricidae 
Види дощових 

червів 
Частота 

трапляння,  % Фітоценоз Життєва форма 

D. octaedra 12 
Листяні широколисті листопадні ліси, ацидофільні 
мішані ліси, березово-вільхові ліси, осокові болота, 
гігрофітні луки 

Підстилкова 

D. rubidus 6,8 Листяні широколисті листопадні ліси, ацидофільні 
мішані ліси, березово-вільхові ліси Підстилкова 

L. castaneus 2 Листяні широколисті листопадні ліси, ацидофільні 
мішані ліси, березово-вільхові ліси, паркові екосистеми Грунтово – підстилкова 

L. rubellus 19,8 
Листяні широколисті листопадні ліси, ацидофільні 
мішані ліси, березово-вільхові ліси, осокові болота, 
гігрофітні луки, паркові екосистеми 

Грунтово – підстилкова 

L. terrestris 5,7 Гігрофітні луки, сагітальні, рудеральні, паркові 
екосистеми 

Нірники, що живляться 
на поверхні ґрунту 

E.tetraеda 3 осокові болота, гігрофітні луки Підстилкова 
амфібіотична підгрупа 

E. foetida 6 Ацидофільні мішані ліси, сагітальні, рудеральні, паркові 
екосистеми Грунтово – підстилкова 

A. caliginosa 24,5 Всі типи фітоценозів Середньоярусні, власне 
ґрунтові 

A. longa 3,4 Паркові екосистеми, гігрофітні луки Нірники, що живляться 
на поверхні ґрунту 

A. rosea 6 Всі типи фітоценозів Середньоярусні, власне 
ґрунтові 

Наведені в таблиці 1 дані дають уявлення про частоту трапляння (у відсотках до загального 
числа проб) виявлених видів люмбріцід, та їх приуроченість до певних фітоценозів. На території 
Житомирщини можна виділити вісім основних типів рослинних угрупувань – листяні широколисті 
листопадні ліси, березово- вільхові ліси, ацидофільні мішані ліси, осокові болота, гігрофітні луки, 
сагітальні і рудеральні поля та паркові екосистеми. Їх детальніша характеристика подається в таблиці 2. 

Таблиця 2 – Характеристика досліджених рослинних угрупувань Житомирщини 

Рослинні угрупування Фонові види рослин Тип ґрунту Вологість Комплекси 
люмбріцід 

І Листяні широколисті 
листопадні ліси Граб, зірочник шорстколистий Сірі лісові Злегка зволожені 

ІІ Ацидофільні мішані 
ліси 

Дуб, горобина, перстач 
прямостоячий Дерново – підзолисті Злегка зволожені 

ІІІ Березово – вільхові 
ліси 

Вільха, смородина, комиш 
лісовий 

Торфово – болотні, 
намиті лучні, дернові Вологі 

І комплекс 
люмбріцід 
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Рослинні угрупування Фонові види рослин Тип ґрунту Вологість Комплекси 
люмбріцід 

IV Осокові болота Осока багнова, осока 
пухнастоплода, осока чорна Торфово – болотні Сирі 

V Гігрофітні луки Комиш лісовий, ситник 
розлогий, вербозілля лучне, аір лучні Вологі, сирі 

ІІ комплекс 
люмбріцід 

VI Сагітальні Галінсога дрібноквіткова, пирій, 
зірочник середній 

Опідзолений 
чорнозем, сірі лісні Свіжі 

VIІ Рудеральні Полинь, цикорій, морква дика. Всі типи ґрунтів Свіжі 

ІІІ комплекс 
люмбріцід 

VIІІ Паркові 
екосистеми Клен, дуб, граб, горобина Всі типи ґрунтів Злегка зволожені IV комплекс 

люмбріцід 

Нами здійснено класифікацію екологічних комплексів дощових червів Житомирщини (табл. 2) 
та встановлено співвідношення їх життєвих форм у цих комплексах. У фауні Житомирської області 
нами виділено чотири комплекси люмбріцід. 

Перший комплекс складається з D. Оctaedra, D. Rubidus, L.rubellus, L. castaneus, A. caliginosа і 
приурочений до лісових фітоценозів. Видовий склад комплексу свідчить про переважання 
підстилкових, та грунтово – підстилкових дощовиків І морфо-екологічного типу.  

Другий комплекс приурочений до заплавних і болотистих біоценозів і складається з D. 
оctaedra, E. tetraedra, O. lacteum, L.rubellus, A. caliginosа, A. roseа. Переважають амфібіотичні 
підстилкові форми І морфо-екологічного типу та верхньоярусні форми ІІ морфо-екологічного типу. 

Такі види, як A.caliginosа, A. roseа, L.terrestris, E.foetida складають третій комплекс, 
приурочений до фітоценозів сагітального і рудерального характеру. Переважають нірники І морфо-
екологічного типу, а також верхньоярусні та середньоярусні форми ІІ морфо-екологічного типу. 

Четвертий екологічний комплекс складається з A. longа, A. caliginosа, A. roseа, L.terrestris, 
L.rubellus представляє паркові екосистеми і характеризуються наявністю всіх життєвих форм 
дощових червів. 
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УДК: [632.7 : 595.73] : 633.1 (477.64) 
ШКІДНИКИ ЗЛАКОВИХ КУЛЬТУР ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ 

Ю. А. Передерій 
Запорізький національний університет 

 
Зерновим колосовим культурам в Запорізькому регіоні завдають шкоди понад 100 видів комах, 

три види кліщів, два – нематод, мишоподібні гризуни. Крім того – понад 20 хвороб, збудниками яких 
є різні патогенні мікроорганізми (гриби, бактерії, віруси та ін.). Конкурують з ними за світло, воду, 
поживні речовини понад 30 видів найпоширеніших бур’янів. Взагалі всі ці шкідливі організми в 
середньому призводять до втрат врожаю, що перевищують 30  %, а за окремими роками – 50  %.  

Найпоширенішими ґрунтовими шкідниками в Україні є представники таких популяцій 
фітофагів, як: злакові мухи (Chloropidae), попелиці (Callaphididae), пшеничний трипс (Haplothris 
tritici) та хлібні клопи (Pentatomoidea). У зв’язку зі складними метеорологічними умовами останніх 
років та спільною дією еколого-економічних чинників виникає потреба в постійних моніторингових 
дослідженнях посівів злакових, що надасть змогу прогнозувати зміни впливу певних фітофагів i 
запобігати зайвим витратам. 

Значне потепління клімату, яке спостерігається в останні роки, може помітно вплинути на 
сільськогосподарське виробництво країни завдяки розширенню територій, придатних для 
вирощування сільськогосподарських культур. Негативним наслідком таких змін є те, що це явище 
оптимізує для комах характеристики екологічних факторів довкілля, сприяє їх розмноженню та 
поширенню; також зросте ступінь структури й шкодочинності комплексу фітофагів Лісостепу й 
Степу України. 
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Згідно з нашими спостереженнями, монокультура вирощування зернових, зокрема озимої 
пшениці, збільшувала кількість злакових мух, трипсів та хлібних клопів до рівня, який перевищував 
економічний поріг шкодочинності (ЕПШ). Отже, вплив засівного попередника все ще залишається 
значним, оскільки він може сприяти накопиченню шкідника, або навпаки – стримувати його 
розмноження.  

Найбільшої шкоди зерновим колосовим культурам на полях Запорізького регіону завдають такі 
шкідники, як: турун хлібний звичайний (Zabrus tenebrioides Goeze), трипс пшеничний (Haplothrips 
tritici), різні види злакових мух, вовчок (Gryllotalpa gryllotalpa L.) та шкідлива черепашка (Eurygaster 
integriceps Put). 

Результати дослідження стану популяцій найважливіших шкідників зернових колосових 
культур в Запорізькому регіоні показали наступне. Завдяки захисним заходам, які використовуються 
хліборобами, означені шкідники в районі досліджень зустрічаються поодиноко й саме тому можна 
вважати, що стан посівів є задовільним.  

Особливо загрозливою є сучасна тенденція новостворених фермерських господарств до 
засівання великих площ зерновими кілька років поспіль. Це не лише призводить до виснаження 
землі, але й сприяє накопиченню значної кількості найважливіших видів шкідників зернових культур, 
що може стати підґрунтям для неконтрольованого спалаху чисельності відповідної фауни. 

 
 

УДК: 598.826.4 : 591.9 (100.2)(477.83) 
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПРОСТОРОВОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ВІВСЯНКИ ОЧЕРЕТЯНОЇ 

(EMBERIZA SCHOENICLUS) НА ЛЬВІВЩИНІ 
Н. А. Пісулінська 

Львівський національний університет ім. Івана Франка 
 
Вівсянка очеретяна є звичайним видом, поширеним майже по всій території Західної 

Палеарктики, окрім крайньої півночі та високогір’я. Північні популяції даного виду є перелітними, 
південні ж переважно осілі або кочівні. Зимують птахи європейської популяції на півдні та заході 
Європи, Туреччині, а південна межа зимового ареалу доходить аж до південно-західної Африки і 
Єгипту (Деменьтьєв, Гладков, 1954; Cramp et al., 1994). В Україні вівсянка очеретяна є звичайним 
гніздовим видом зі стабільним статусом. Деяка частина птахів, в окремі роки, залишається на 
зимівлю. Поширена майже по всій території країни, окрім Карпат і значної частини Кримського п-ва. 

Наші дослідження проводились на території західної України в орнітологічному заказнику 
«Чолгинський» (Львівська область). Територія заказника знаходиться в межах Українського 
Розточчя, в зоні з надлишковим зволоженням (Шидловський та ін, 2002), що є хорошим місцем для 
гніздування та ночівель птахів пов’язаних з вологими біотопами. 

Основним орнітокомплексом, в межах заказника, є комплекс відкритих ландшафтів. Головним 
чином тут представлені біотопи відкритих акваторій та мілководь, заростей очерету та рогозів на 
вологих ґрунтах, і злакових угруповань у сухих місцях. Значні площі заростей очерету, рогозів та 
осок служать місцем гніздування багатьох видів водоплавних та деяких водно-болотяних птахів 
(Шидловський та ін, 2002).  

Відлов птахів проводили «павутинними» сітками, які були розташовані в очеретяних заростях, 
що є характерними місцями прольоту птахів. У відловлених птахів визначали жирність, знімали 
морфометричні виміри, описували характер оперення та хід линьки, а також зважували. Вік і стать 
птахів визначали згідно методики Свенсона (Svensson, 1992). З відловленими очеретяними 
вівсянками проводили досліди з орієнтації. Для визначення напрямку руху птахів використовували 
орієнтаційні клітки Буссе (Busse, 2000). Експеримент з орієнтації триває від 10 до 15 хв.. Для 
обрахунку орієнтаційного напрямку використовувались комп’ютерні програми Quatro Pro 8 та Orient 
4.5. Результати дослідів зображаються на циклограмах з ціною поділки 11о25’. 

Відлов та кільцювання проводили протягом 1995-2006 рр., експерименти з орієнтації почали 
проводити з 2000 року. За 11 років роботи станції було закільцьовано 1127 особини вівсянок 
очеретяних, та проведено 223 орієнтаційні експерименти (рис. 1). Для аналізу шляхів прольоту 
використовувалися дані по зворотах з орнітологічного заказника «Чолгинський» та літературні дані. 
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Рис. 1 – Результати роботи по відлову вівсянки очеретяної (1995-2006 рр.) 

З результатів проведених нами досліджень орієнтації за 2000-2006 роки можна виділити два 
основних напрямки орієнтації вівсянки очеретяної, які в різні роки мають дещо різну вираженість і 
незначні, відхилення: ES і WS і лише зрідка – SW. Якщо виразити ці напрямки в градусах, тоді ES 
буде представляти 126о (112-139о), а WS – 237о (226-251о) (при точності 11о; за умови, що 0о-північ, 
90о-схід, 180о-південь, 270о-захід) (рис. 2.).  

На даний час є три звороти вівсянки очеретяної – один з Італії, та два зі Словенії. Дані цих 
зворотів підтверджують один з орієнтаційних напрямків особин виду, а саме WS (рис. 3). Напрямки 
орієнтації очеретяної вівсянки по роках співпадають, тому припускаємо, що існує два основних 
пролітних шляхи очеретяних вівсянок. Відсутність зворотів з ES напрямку може бути пов’язана з 
невеликою кількістю орнітологічних станцій в даному напрямку. 

В результаті наших досліджень, виявлено факти повторного вилову (34 особини) 
закільцьованих вівсянок очеретяних, на тому самому місці, через один-три і навіть чотири роки після 
їх кільцювання. Більшість з цих птахів були закільцьовані дорослими і лише декілька – молодими. Це 
може свідчити про те, що особини даного виду, і в наступні роки, тримаються попередніх місць 
гніздування, шляхів прольоту та зупинок під час міграції. Є також відлови одних і тих же 
закільцьованих птахів протягом кількох днів (92 особини), одного і того ж польового сезону, що 
підтверджує гіпотезу про зупинку птахів під час міграції, в конкретному місці для поповнення своїх 
жирових запасів на деякий час. 
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УДК: 595.42:591.52(477.64) 
БІОТОПІЧНИЙ РОЗПОДІЛ ІКСОДОВИХ КЛІЩІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Г. В. Ренгевич 
Запорізького національного університету 

 
Особливістю розповсюдження іксодид є нерівномірність, мозаїчність розподілу їх за площею 

того або іншого ландшафту, що обумовлюється сукупністю низки причин, з яких найбільше значення 
має наявність тварин-годувальників на тій або іншій території. Крім того, має значення характер 
рослинності, особливо підстилки ґрунту, ступінь її зволоженості, вплив діяльності людини. 

За останні роки в Запорізькій області виявлені кліщі 4-х видів: Rhipicephalus rossicus Jak.etk.-
jak. , Ixodes ricinus L., Dermacentor marginatus Sulz, Hyalloma plumbeum Panz. серед яких Rhipicephalus 
rossicus виявився домінуючим, а решта менш поширені. 

 Ripicephalus rossicus концентрується переважно в степових ландшафтах, але зустрічається 
також у місцях з підвищеною вологістю. Найбільшу кількість (52,62 %±9,44) імаго даного виду було 
зареєстровано у заплавному лісі, у степовому та лісостеповому біотопах частки кліщів склали 38,71 
%±9,20 та 8,67 %±5,32 відповідно.  

Максимальну кількість (60,17 %±9,25) імаго Dermacentor marginatus було виявлено у 
лісостепу, а в степовому біотопі його частка склала 39,53 %±9,24. Дані свідчать про те, що даний вид 
– мезофільний, а надмірно зволожені або сухі стації не є сприятливими для його розвитку. 

Годувальниками для цих видів були: собаки(Canis familiaris )на косі Обіточній, велика рогата 
худоба у Мелітопольському держлісгоспі, їжаки(Erinaceus europeus) та сільськогосподарські тварини 
у Токмацькому та Кам’янка-Дніпровському районах. 

Дані про характер розподілу Ixodes ricinus, свідчать, що вид найбільш чисельний у заплавному 
лісі (53,57 %±9,42), дещо меншу кількість (46,43 %±9,42) його було зареєстровано у лісостеповому 
біотопі. Це гігрофільних вид, який у фазі личинки і німфи годується на ящірках, (Lacerta agilis) та 
їжаках(Erinaceus europeus) у заплавному лісі о.Хортиця. 

Hyalloma plumbeum екологічно пластичний вид, який зареєстровано у великої рогатої худоби на 
косі Федотовій, Обіточній та в Акімівському районі. 

Оскільки чисельність кліщів на хазяїнах – це результат складних біологічних взаємовідносин 
хазяїна та паразита, необхідно врахувати увесь комплекс факторів. Роль виду у прогодуванні майже 
повністю залежить від чисельності в певному місці існування, тоді як сприятливість виду хазяїна для 
прогодування – наслідок комплексу біологічних особливостей годувальника. 

 
 

УДК: 599.51:599.742.4 
ПОШИРЕННЯ ВИДРИ ТА БОРСУКА В УКРАНСЬКОМУ ПРИЧОРНОМОР`Ї 

М. В. Роженко 
Одеський національний університет м. І. І. Мечникова 

 
На початку ХХ ст., через високий попит на смушок видри, її чисельність в Україні була дуже 

низькою, а поширення – спорадичним. В багатьох місцях ця тварина перестала зустрічатися зовсім і 
тому кожна зустріч з видрою вважалася видатною подію. Незважаючи на заборону полювання, яка 
була встановлена ще у 30-ті роки, чисельність зазначеного виду у Північно-Західному Причорномор’ї 
не зростала. У 20-х роках видра збереглася лише у заплавах Дунаю, Дністра, Південного Бугу і зовсім 
не зустрічалася на чисельних притоках межирічних просторів [2]. У 1927 р. одну особину було 
здобуто біля х. Барабой Одеської округи, куди вона могла попасти лише з р-ну Овідіополя (8,8 км) 
або з Гарагольської затоки Дністровського лиману (27 км). 

У 1994 році цей вид було занесено до Червоно книги України з статусом II – зникаючий, а у 
1996 р., після ратифікації Конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ 
існування в Європі, наукова громадськість України ще раз підтвердила свої наміри щодо охорони 
видри та деяких інших видів. Тривалий час цей вид був відсутній у гирлі р. Дніпра і його не 
включали до списку добре вивченої фауни Чорноморського біосферного заповідника, хоча іноді тут 
реєстрували поодинокі зустріч видри [4]. 
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За нашими обліками, у дельті р. Дністра чисельність видри до 1985 р. була незначною не 
перевищувала 20 особин. Після всихання дністровських плавень, яке було викликане будівництвом 
на Дністрі гідроелектростанцій та обвалуванням заплави при будівництві автошляху Одеса-Рені, з 
дністровської дельти почалося виселення частини тварин. Разом з розселенням видри у Придунав’ї, 
якому сприяло створення значних гідромеліоративних систем та рисових чеків, це призвело до 
формування потужного південно-західного осередку виду. Зараз зазначений вид мешкає на рр. 
Барабой, Кучурган, В. Куяльник, Ягорлик, Сарата, Хаджидер, Алкалія, на узбережжях всіх 
придунайських лиманів, у верхів`ях Хаджибейського, Тилігульського лиман в та інших водойм. З 
давних давен ця тварина живе на рр. Інгул, Південний Буг та Інгулець у Миколаївській та 
Херсонській областях. Незважаючи на значні антропогенні перетворювання річкових заплав, процес 
розселення тварин триває. Хоча відомо, що, наприклад, у Європі видра оселюється на річках, береги 
яких вкриті лише природною рослинністю; вона повністю зникає в місцях з сільськогосподарським 
ландшафтом. Цікавим є те, що розширення ареалу в Причорномор’ї відбувається на тлі значного 
погіршення гідрохімічних характеристик водойм та скорочення різноманіття основних жертв, якими 
являються риби.  

З інших хижаків, популяції яких зростають, а ареал розширюється, слід відмітити борсука. 
Відомо, що у 30-ті роки він був нечисленним мешканцем на Херсонщині у пониззі Дніпра – у 1921 р. 
під час повені тут бачили кількох молодих особин біля Каховки. В музеї Херсона зберігався череп 
борсука, здобутого у березні 1912 р. біля с. Білозірки [5]. Він також нечасто зустрічався на правому 
березі Дніпра по ліскам річкових долин і балках до Чорного лісу [6]. Взагалі на початку ХХ ст. 
борсук був рідкісним видом для всіх районів степової зони. 

Сучасне поширення борсука у степовій України пов’язане з схилами річок, ярами, древніми 
курганами, залишками байраків та штучними лісками (3-2000 га). Невеликі осередки виду снують 
безпосередньо у дельтах Дунаю, Дніпра, Дністра у заплавах інших рік. На території Чорноморського 
заповідника борсука реєструють постійно після 1967 р. [4]. За даними Є. Г Романа [3], зазначений вид 
у 70-ті роки ХХ ст. заселив штучні соснові ліси на Нижньодніпровських пісках на Кінбурнському п-ов. 

Осінню 1986 р. борсук проникнув у дельту Дністра утворив декілька поселень. Зараз він також 
мешкає у заплаві Дунаю, зокрема, на його островах. У зазначених місцях це стало можливим 
виключно завдяки безпосереднього впливу антропогенного фактору. Незважаючи на те, що борсуки 
під час повені здатні створювати укриття на поверхні переносити туди малюків, рятуючи їх від 
загибелі, вони роблять це крайні рідко. Тому, внаслідок створення у дельтах польдерів, будівництва 
дамб та інших гідротехнічних споруд укупі з пониженням рівня води, були значно поліпшені 
екологічні умови зазначеного виду. 

Між тим, за даними державної статистики ( 2-ТП Мисливство) у 2004 р. на території Одеської, 
Миколаївської та Херсонської областей було обліковано близько 1 тис. особин борсука. Це не 
відповідає дійсності заниженою величиною. Зараз, орієнтовно, на території цього регіону мешкає 
щонайменше 2,5 тис. тварин цього виду, а то і більше. Оскільки у степовій зоні полювання на 
борсука проводиться рідко, то цей чинник, який є дуже суттєвим в інших регіонах та країнах, поки-
що відчутно не впливає на чисельність та поширення цього хижака. 
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В структурі сільськогосподарських угідь Чернівецької області наявна значна кількість 

природних угідь, що використовуються під сіножаті та пасовища і відіграють величезне значення в 
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тваринництві. Випасання домашніх тварин на пасовищах є основою їх харчового раціону. Однак 
інтенсивне використання пасовищ в сільському господарстві призводить до порушень їх 
функціонування, а часто й до повної деградації [4]. 

Продуктивність пасовищних екосистем в значній мірі залежить від стану ґрунту, від його 
трофності. Родючість ґрунту є найважливішим фактором одержання стійких та високих урожаїв 
кормових культур рослин. 

Безпосередню участь у ґрунтотворних процесах пасовищних екосистем приймає ґрунтова 
фауна. При цьому провідна роль у забезпеченні трофності ґрунтів належить сапрофагам, 
гетеротрофній групі організмів, що є домінуючою як за видовим складом, так і за насиченістю 
одиниці маси ґрунту. У процесі їх живлення відбувається біологічний колообіг речовин і енергії. Г.Ф. 
Трубицький [4] при дослідженні динаміки трофності ґрунтів гірських біловусих пасовищ пов’язує її з 
діяльністю сапрофагів. 

Найпоширенішими сапрофагами є олігохети родини Lumbricidae. Їх еколого-фауністичною 
характеристикою в Карпатському регіоні займалися В.В. Іванців [3], В.Ф. Череватов [5]. Однак, усі ці 
роботи приурочені до природних біогеоценозів. Залишається нез’ясованим питання характеристики 
стану ґрунтів за насиченістю та чисельністю дощових черв’яків в пасовищних екосистемах. 

Метою роботи було визначення чисельності та біомаси олігохет родини Lumbricidae в ґрунтах 
пасовищних екосистем в різних фізико-географічних регіонах Чернівецької області. 

Відповідно до мети було висунуто завдання: 
1. Встановлення еталонних (максимально високих) значень чисельності та сухої маси дощових 

черв’яків для пасторальних екосистем Чернівецької області; 
2. Виявлення кореляційних зв’язків між показниками чисельності та сухої маси дощових черв’яків 

для пасторальних екосистем Чернівецької області; 
3. Визначення середніх значень чисельності та сухої маси дощових черв’яків в едафотопах для 

пасторальних екосистем різних природних регіонів Чернівецької області; 
4. Визначення коефіцієнтів варіації показників чисельності та сухої маси дощових черв’яків в 

едафотопах для пасторальних екосистем різних природних регіонів Чернівецької області; 
5. Визначення кореляційних залежностей між показниками чисельності та сухої маси дощових 

черв’яків з одного боку та агрохімічними показниками ґрунтів пасторальних екосистем 
Чернівецької області з іншого; 

6. За допомогою покрокової множинної регресії оцінити вплив агрохімічних показників 
досліджуваних ґрунтів та сухої маси дощових черв’яків на чисельність дощових черв’яків в 
едафотопах пасторальних екосистем Чернівецької області. 
При дослідженні пасовищ Чернівецької області керувались фізико-географічним районуванням 

Л.І. Воропай [1], яка виділяє три природні регіони Чернівецької області: Прут-Дністровську область – 
рівнинну північну частину території, Прут-Сіретську область – передгірську височину, центральну 
частину орографічної композиції території, Буковинські Карпати – гірську область, що піднімається 
на півдні території. 

Особин дощових черв’яків відбирали з площі 1м2 глибиною 30 см методом ручного збору [2] в 
чотирьох повторностях для кожної з досліджуваних пасовищних екосистем. Обрахунки 
перемножували на 3,3, щоб перевести дані на об’єм 1м3 ґрунту. 

Чисельність дощових черв’яків (Lumbricidae, Oligochaeta) визначали як кількість особин / 1м3. 
Суху масу дощових черв’яків (Lumbricidae, Oligochaeta) визначали як масу (г) всіх особин / 1 м3 

з врахуванням коефіцієнту їх вологи. 
Вміст гумусу в орному шарі ґрунтів для кожної з пасовищних екосистем визначали за методом 

І.В.Тюріна. 
Обмінну кислотність ґрунтів визначали на Іонометрі І – 120/1. 
Показники агрохімічного та агроекологічного бонітетів надані Центром охорони родючості 

ґрунтів в Чернівецький області. 
Статистична обробка результатів виконувалась з використанням інформаційного пакету 

STATISTICA 6.0.  
Чисельність дощових черв’яків (Lumbricidae, Oligochaeta) в ґрунтах пасторальних екосистем 

коливаються в межах від 50,7 особин/1 м3до 0 особин/1 м3 (табл. 1). 
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Таблиця 1 – Чисельність та біомаса дощових черв’яків (Lumbricidae, Oligochaeta) 
і агроекологічні показники ґрунтів пасовищних екосистем Чернівецької області  

№ 

Населений пункт, де 
знаходитьс 
досліджуване 
пасовище 

Чисельність 
дощових 
черв’яків 
особин/1м3 

Суха маса 
дощових 
черв’яків 
особин/1м3 

Вміст 
гумусу,  % рНКСl 

Агро-
хімічний 
бонітет 

Агро-
екологічний 
бонітет 

Прут-Дністровська фізико-географічна область 

1 с. Вікно 2,0+0,2 0,1+0,01 1,9 5,5 31 25 
2 с. Кострижівка 10,5+0,5 0,6+0,01 2,2 5,6 42 31 
3 с. Лужани 0,25+0,1 0,2+0,1 2,1 5,4 40 36 
4 с. Поляна 19,8+0,9 2,5+0,4 1,7 5,8 30 19 
5 с. Чорнівка 7,5+0,1 0,1+0,01 2 5,4 35 28 
6 с. Зелена 2,0+0,2 0,4+0,02 2,5 6 57 47 
7 с.Ставчани 43,5+3,4 3,1+0,2 2,1 5,9 40 30 
8 с. Вовчинець 12,8+0,3 1,3+0,2 2,2 5,7 46 43 
9 с. Грушівці 9,5+0,4 1,2+0,04 1,2 6,6 36 33 
10 с. Михалкове 7,0+0,6 1,5+0,1 1,1 5,6 22 19 
11 с. Магала 23,8+1,3 6,2+0,3 2,3 6,1 42 33 
12 с. Зарожани 11,8+1,1 2,7+0,3 1,9 5,9 39 22 

Прут-Сіретська фізико-географічна область 
13 с. Тернавка 9,3+1,4 1,9+0,1 2,7 6,2 34 30 
14 с. Горбова 7,8+0,4 2,1+0,1 2,1 5,9 32 30 
15 с. Валя-Кузьміна 5,0+0,7 1,7+0,2 1,7 6,8 20 20 
16 с. Михальча 50,7+7,5 10,9+1,5 1,7 5 33 26 
17 с. Червона-Діброва 21,7+2,0 4,1+0,2 2,2 7,7 31 26 
18 с. Дубово 22,5+2,5 7,1+0,8 1,7 5 33 26 
19 с. Костинці 0 0 1 5,2 25 20 
20 с. Брусниця 10+1,2 2,6+0,2 2 5,6 35 28 
21 с. Черешенька 10,8+9,9 3,9+0,6 2 4,5 26 29 
22 с. Банилів-Підгірний 14,3+1,5 2,2+0,3 1,4 5 28 25 
23 с. Красноїльск 4,0+0,2 0,8+0,1 1,9 6 30 26 
24 с. Старий Вовчинець 30,0+2,1 6,5+0,3 2,1 5,5 29 25 

Область Буковинських Карпат 
25 с. Стебник 6,3+0,3 1,7+0,1 2,2 5,1 37 35 
26 с. Лопушна 7,0+0,5 2,2+0,1 2 4,5 26 29 
27 с. Долішній Шепіт 15,3+2,2 2,4+0,2 3,2 4,4 28 25 
28 с. Усть-Путила 20,7+2,1 3,0+0,5 4,1 4,2 30 24 
29 с. Селятин 17,0+0,7 2,6+0,2 3,5 4,3 31 25 
30 с. Шепіт 11,7+1,2 3,6+0,2 3,9 4,2 42 34 
31 с. Перкалаб 13,3+0,8 1,9+0,1 3,7 4,1 42 33 

В межах Прут-Дністровської області максимальними значеннями чисельності дощових 
черв’яків (Lumbricidae, Oligochaeta) характеризуються ґрунти пасовищ с. Ставчани (43 особин/1 м3), 
с. Магала (23,8 особин/1 м3). Мінімальні значення даного показника виявлені для пасовищ с. Вікно (2 
особин/1 м3), с. Зелена (2 особин/1 м3). 

В Прут-Сіретській фізико-географічній області чисельність дощових черв’яків виявилась 
максимальною для с. Михальча (50,7 особин/1 м3), с. Старий Вовчинець (30 особин/1 м3). 

Низькі показники чисельності дощових черв’яків виявились максимальними для грунтів с. 
Красноїльськ (4 особин/1 м3) та с. Валя-Кузьміна (5 особин/1 м3). В ґрунтах пасовищ с. Костинці не 
виявили дощових черв’яків (Lumbricidae, Oligochaeta) на глибині до 1 м.  

Область Буковинських Карпат характеризується меншими коливаннями показника чисельності 
особин дощових черв’яків (Lumbricidae, Oligochaeta) в ґрунтах пасовищних екосистем (від 20,7 
особин/1 м3 в ґрунтах пасовищ с. Усть-Путила до 6,3 особин/1 м3 в ґрунтах пасовищ с. Стебник). 

Не було виявлено достовірної різниці в середніх значеннях чисельності люмбріцид у ґрунтах 
пасовищ для кожної з фізико-географічних областей (табл. 2). 

При визначенні кореляційних залежностей між показниками чисельності дощових черв’яків з 
одного боку та їх сухою масою в ґрунті з іншого боку виявили високу кореляцію між ними (r=0,82, 
р<0,05). 
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Таблиця 2 – Усереднені значення та коефіціенти варіації показників чисельності 
та біомаси дощових черв’яків в ґрунтах пасовищних екосистем Чернівецької області 

Фізико-географічна область 
Чисельність 

дощових черв’яків 
особин/1м3 

Ступінь варіації 
показника 

чисельності дощових 
черв’яків, cv 

Суха маса дощових 
черв’яків, 
особин/1м3 

Ступінь варіації 
показника сухої 
маси дощових 
черв’яків, cv 

Прут-Дністровська область 12,5+3,4 95,6 1,7+0,5 106,9 
Прут-Сіретська область 15,5+4,1 90,6 3,6+0,9 85,4 
Область Буковинських Карпат 13,1+1,9 39,9 2,5+0,2 26,3 

Показник сухої маси дощових черв’яків (г/1 м3) виділив в деякій мірі інших лідерів (табл. 1). 
Так, максимальні значення сухої маси дощових черв’яків відмічені для ґрунтів пасовищ с. Ставчани 
(3,1 г/1 м3) в Прут-Дністровській області, с. Михальча (10,9 г/1 м3), с. Дубово (7,03 г/1 м3) в Прут-
Сіретській фізико-географічній області та с. Шепіт (3,6 г/1 м3) в області Буковинських Карпат. 

Мінімальна суха маса дощових черв’яків (Lumbricidae, Oligochaeta) визначена в ґрунтах 
пасовищ с. Вікно (0,1 г/1 м3), с. Чорнівка (0,1 г/1 м3) в Прут-Дністровській області, с Красноїльськ 
(0,8 г/1 м3) та с. Костинці (0 г/1 м3) в Прут-Сіретській фізико-географічній області, с. Стебник (1,7 
г/1 м3) в області Буковинських Карпат. 

Дані середньої сухої маси люмбріцид (г/1 м3) ґрунтів пасовищ не виявили достовірної різниці 
між фізико-географічними регіонами (табл. 2). 

Коефіцієнти варіації як показників чисельності так і сухої маси дощових черв’яків в 
едафотопах для пасторальних екосистем різних природних регіонів Чернівецької області 
зменшуються в напрямку від Прут-Дністровської області до області Буковинських Карпат. 

Агрохімічні показники, а саме вміст гумусу, рН, агрохімічний та агроекологічний бонітети 
ґрунтів пасторальних екосистем Чернівецької області представлені в таблиці 1. 

При визначенні кореляційних залежностей між показниками чисельності та сухої маси 
дощових черв’яків з одного боку та агрохімічними показниками ґрунтів пасторальних екосистем 
Чернівецької області з іншого боку, не виявлено жодної достовірної кореляції між ними.  

За допомогою покрокової множинної регресії був оцінений вплив агрохімічних показників 
досліджуваних ґрунтів на чисельність (У1) та на суху масу (У2) дощових черв’яків пасовищ 
досліджуваної території. 

Одержані рівняння регресії не засвідчили достовірної значимості впливу агрохімічних 
показників ґрунту на чисельність чи на суху масу дощових черв’яків пасовищ Чернівецької області. 

Чисельність або суха маса дощових черв’яків не може слугувати індикатором агрохімічної 
якості ґрунту. Очевидно в даному типі екосистем пріоритетними є інші види деструкторів, що 
потребує подальшого дослідження. 

Висновки: 
1. Встановлено, що на сучасному етапі розвитку пасторальних екосистем Чернівецької області 

максимальна чисельність дощових черв’яків в їх едафотопах може досягати 50,7 особин / 1 м3, а 
суха біомаса ― 10,9 г/1 м3; 

2. Виявлена висока кореляція між показниками чисельності особин та сухої маси дощових черв’яків 
в едафотопах пасторальних екосистем Чернівецької області (r=0,82, р<0,05). 

3. Не виявлено достовірної відмінності за чисельністю та сухою масою люмбріцид в грунтах 
пасовищних екосистем різних фізико-географічних областей, що свідчить про те, що даний тип 
екосистем в більшій мірі залежить не від природно-кліматичних особливостей, а від 
ефективності їх використання.  

4. Не виявлено жодної достовірної кореляції між чисельністю чи сухою масою дощових черв’яків з 
одного боку та агрохімічними показниками в ґрунті з іншого боку; 

5.  З досліджуваних агрохімічних показників не виявлено таких, які б здійснювали значимий вплив 
на чисельність та суху біомасу дощових червяків в грунтах пасовищ Чернівецької області. 

6. Встановлено, що чисельність або суха маса дощових черв’яків не може слугувати індикатором 
агрохімічної якості ґрунту. Очевидно в даному типі екосистем пріоритетними є інші види 
деструкторів, що потребує подальшого дослідження. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПОСЕЛЕНЬ ХИЖИМИ ССАВЦЯМИ В СЕРЕДНЬОМУ ПРИДНІПРОВ’Ї 

Н. С. Ружіленко 
Канівський природний заповідник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка 

 
Одні і ті ж стації одночасно можуть бути сприятливими для проживання хижих ссавців різних 

видів. Особливе значення для більшості хижаків-норників відіграють місця їх поселень. В норах ці 
тварини приводять і вирощують потомство, окремі види зимують, знаходять притулок в період 
негоди та небезпеки. З літературних джерел відомо, що лисиця звичайна та єнотовидний собака 
використовують для проживання нежилі та жилі поселення борсука (Корнєєв, 1967; Руковский, 
1991). Окремі факти сумісного використання одних і тих же поселень трьома видами хижих ссавців 
наводять окремі автори (Корнєєв, 1967). 

В районі Середнього Придніпров`я в залежності від місць проживання використання хижими 
ссавцями нір інших тварин або сумісне проживання в одних і тих же поселеннях є відмінним.  

В межах заплавних ділянок фоновими видами серед наземних видів хижих ссавців є 
єнотовидний собака, в меншій кількості зустрічається лисиця звичайна. Борсук рідкісний на 
острівних територіях верхньої частини Кременчуцького водосховища, а на корінних ділянках заплави 
поселяється фрагментарно. На легких піщаних ґрунтах усі три види хижих виривають власні нори, 
але при нагоді використовували готові нори інших тварин. Лисиця звичайна і єнотовидний собака 
частіше займали нори борсука. Так, на о. Шелестів виводки лисиці відмічали в бувшому поселенні 
борсука з 1998 р. До цього два роки підряд тут реєстрували сімейні групи борсука. В іншому 
нежилому поселенні борсука на цьому острові самка з виводком єнотовидного собаки була 
зареєстрована в 1996 р., а вже наступного року це поселення знову заселив борсук, в якому був 
відмічений за слідами і молодняк. Після затоплення нір в період тривалої весняної повені в 1998 р. 
воно вже стало непридатним для проживання і не заселялося жодним видом (Ружіленко, 2004). 
Виводок єнотовидного собаки в одній з запасних нір лисиці звичайної був зареєстрований на о. 
Шелестів у 2004 р. Відомий випадок приведення потомства єнотовидним собакою в жилій норі бобра 
на о. Круглик у 1974 р. (Літопис природи Канівського заповідника, Т. 5). Постійно єнотовидний 
собака проживає в нежилих норах бобра в ур. Суха протока на о. Круглик. Частина особин 
єнотовидного собаки на островах зимує в нежилих норах бобра. 

На корінній території заплави в ур. Білецьківські плавні РЛП «Кременчуцькі плавні» в 2005, 
2006 рр. реєстрували за слідами та візуально два різновікові виводки лисиці звичайної та один 
виводок борсука в одному і тому ж поселенні. Нори в даному випадку виривав борсук. Лисенята 
вдень користувалися майже усіма наявними відкритими вхідними норами.  

На боровій терасі острівних територій та корінної частини суші співвідношення хижаків-
норників дещо відрізняється. На островах з невеликою перевагою домінували в окремі роки усі три 
види хижаків. В соснових насадженнях корінної частини суші (Прохорівське лісництво) фоновими 
видами постійно були лисиця звичайна та борсук, а єнотовидний собака був менш чисельним видом. 
Єнотовидний собака зрідка самостійно вириває нори на островах (о. Зміїні), корінних ділянках суші у 
Прохорівському лісництві, проте в більшості випадків займає готові нори інших хижаків. 

Найбільш цікаві спостереження сумісного та почергового використання нір хижими ссавцями 
мали місце на о. Зміїні в межах нижньої частини Канівського водосховища. Сумісні виводкові 
поселення лисиці звичайної та єнотовидного собаки реєструвалися на цьому острові у 2003 р., 
спільне поселення борсука, єнотовидного собаки і лисиці звичайної відмічали у 2004, 2005 рр., 
єнотовидний собака виводки приводив у двох жилих поселеннях борсука у 2004 р. та в одному 
поселенні у 2005 р. Вириті самостійно єнотовидним собакою нори також використовувалися іншими 
видами хижаків. В одному з таких поселень у 2003 р. реєстрували виводок єнотовидного собаки, в 
2004 р. воно пустувало, а в 2005 р. в цьому поселенні з`явилося потомство у борсука. Лисиця 
звичайна та борсук також почергово використовували нори на період появи молодняку. Окрему нору 
в нежилому поселенні борсука кілька років (2002, 2003 рр.) займала лисиця звичайна, в якій 
відмічали і її приплід. Через один рік після того, як нора не займалася лисицею, в ній поселився 
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борсук, де і приводив своє потомство (2005, 2006 рр.). Ще в одному поселенні на цьому острові 
почергово реєстрували борсука, єнотовидного собаку та лисицю звичайну. 

На підвищенні борової тераси, що буквально межує з заплавою (околиці Бубнівської Слобідки, 
Канівський район), 18.05.2005 р. було зареєстровано сумісне поселення борсука (один виводок), 
єнотовидного собаки (два виводки) і лисиці звичайної (один виводок). На протязі тривалого періоду 
(не менше 5 років) один з віднорків жилого поселення борсука поблизу с. Сушки Канівського району 
займав єнотовидний собака (дані Канівського УТМР). Використання єнотовидним собакою нежилих 
(виведення потомства) та жилих поселень борсука (на період зимівлі) нами зареєстровано в лісових 
масивах лінійного типу поряд з Сульською затокою в Чорнобаївському районі Черкаської області 
(2005, 2006 рр.). Для зимівлі єнотовидний собака тут також використовував нежилі нори бобра, які 
мали вихід на сушу. В одному випадку 18.03.2005 р. нами за слідами на снігу зареєстровано вихід 
після зимівлі з нежилої бобрової нори 5 особин однієї сімейної групи борсука. З ними також зимувала 
одна особина єнотовидного собаки. Виводкове поселення лисиці звичайної в лісопосадці на межі 
поля і балки між с. Лящівка і с. Ленінське Чорнобаївського району Черкаської області, яке 
використовувалося нею 10 років підряд, зайняв у 2005 р. борсук, де привів своє потомство (дані єгеря 
мисливського господарства «Чубарівське» І.І. Рибкіна, наші спостереження). 

На віддалених від заплави ділянках борової тераси в Прохорівському лісництві були виявлені у 
2003 р. сумісні поселення борсука та єнотовидного собаки (1), борсука та лисиці звичайної (1). 

На дислокованій терасі Дніпра (правобережна частина Канівського природного заповідника) 
фоновим видом серед хижаків є борсук, звичайним видом є лисиця звичайна, а рідкісним видом – 
єнотовидний собака. Поселення хижих ссавців на цій території просторово відокремлені. Борсук 
переважно заселяє досить затінені масиви грабового лісу, лисиця звичайна віддає перевагу більш 
освітленим ділянкам на схилах ярів. На цій території в одиничному випадку (1997 р.) самка 
єнотовидного собаки привела потомство в жилому поселенні борсука. Напередодні виходу борсука 
після зимівлі біля окремих його поселень ми реєстрували сліди одиничних особин єнотовидного 
собаки, які, можливо, зимували в них. 

На лесовій терасі (Михайлівське лісництво Канівського району) єнотовидний собака більш 
чисельний, проте домінуючим видом тут є лисиця звичайна. На цій території поселення лисиці 
звичайної в колишньому поселенні борсука виявлено в одному випадку.  

На всіх рівнях тераси в районі Середнього Придніпров`я в період гону лисиця звичайна 
використовувала окрім власних нір наявні поселення борсука та бобра для відпочинку.  

На нашу думку, сумісні поселення хижих ссавців спостерігаються в місцях, де наявний дефіцит 
нір. Тут вже причин кілька: обмежений вибір придатних ділянок для виривання нір з-за високого 
рівня ґрунтових вод (заплава), одні і ті ж ділянки сумісного проживання для ряду видів хижаків 
(заплава, борова тераса), висока чисельність і, відповідно, щільність окремих видів хижих ссавців, 
зміна поведінки вагітних самок хижих ссавців, біологічні особливості виду щодо використання нір 
інших видів (притаманно для лисиці звичайної та єнотовидного собаки).  

При заселенні борсучих нір лисицею звичайною чи єнотовидним собакою останні часто 
розширюють вхідний отвір за рахунок вигрібання субстрату в основі входу до нори, таким чином, 
заокруглюючи його. Іноді, в перший рік після заселення тварини не змінювали розміри вхідного 
отвору нір. 

Деталі початкового заселення лисицею звичайною чи єнотовидним собакою жилих поселень 
борсука нам невідомі. Проте в одному випадку спроба вижити борсука класичним методом шляхом 
викладення лисицею свіжого посліду на вході одного з 3-х вхідних отворів до його поселення відома 
нам на о. Зміїні. Проте борсук в даному випадку виявився непоступливим. Лисиця звичайна стала 
користуватися іншим входом до цього поселення, а даний вихід залишився за борсуком. Цікаве 
співіснування борсука та лисиці звичайної у плані прибирання спільного поселення нами відмічено в 
ур. Білецьківські плавні РЛП «Кременчуцькі плавні» (27.10.2006 р.). Відмічено, що всі нори вичищає 
тільки борсук. При цьому біля вхідної нори, якою користується лисиця звичайна, борсук в процесі 
виносу піску зробив два жолоби. 

Найближча відстань між вхідними отворами, які використовували різні види хижих ссавців у 
спільному поселенні була 0,2 – 4,5 м, а найбільш віддалені входи знаходились на відстані 8-10 м. 
Господарю поселення (борсуку) при спільному проживанні з лисицею та єнотовидним собакою 
залишався 1 вхідний отвір з 3-х наявних (о. Зміїні), 1 з 13-ти (Прохорівське лісництво поблизу с. 
Бубнівська Слобідка)), з єнотовидним собакою – 2 з 3-х і 1 з 5-ти (Прохорівське лісництво), з 
лисицею звичайною – 2 з 7-ми (Прохорівське лісництво). 

Перші спроби оселення лисиці звичайної чи єнотовидного собаки в жилих поселеннях борсука 
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закінчувалися трагічно для останніх (Корнєєв, 1967). Поступове звикання до сумісного проживання 
без сутичок відбувалися між цими видами на протязі тривалого часу через лояльне відношення 
окремих дорослих особин борсука. А вже на прикладі батьків їх нащадки також навчалися 
толерантним взаєминам. Досить дохідливо про це описав П.О. Мантейфель (1984) на прикладі 
спільного утримання молодняку різних видів хижих в зоопарку. Молоді тварини добре вивчають 
звички і вподобання інших видів хижаків, це закріплюється у них на рівні рефлексів, що допомагає їм 
в подальшому не лише уникати сутичок, а і навчає терпимості одного виду до іншого. В одному з 
сумісних поселень борсука та єнотовидного собаки на о. Зміїні в 2005 р. нами сліди молодняку 
єнотовидного собаки та борсука були виявлені на виході однієї нори, що є прикладом вже 
встановлених толерантних відносин між цими видами хижаків. 

Проте, далеко не в усіх місцевостях практику сумісного проживання, особливо у виводковий 
період, пройшли борсук чи лисиця звичайна. Зазначений вище випадок заселення єнотовидним 
собакою жилого поселення борсука на правобережній частині Канівського заповідника закінчився, на 
нашу думку, трагічно для виводку єнотовидного собаки. Увесь виводок єнотовидного собаки був, 
швидше всього, загризений борсуком і прикопаний в одному з віднорків. На це вказувало те, що на 
протязі 9 років борсук не вичищав цієї нори і не користувався нею.  

Тобто, сумісне використання поселень хижими ссавцями або їх почергове заселення є 
результатом неоднозначних причин. Проте, це вже вказує на тривалість таких установлених 
відносин, які дозволяють усім видам мирно співіснувати. 
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УДК: 575.174.015.3 
КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ ПОПУЛЯЦІЙ ВИДУ TRICHIUS FASCIATUS LINNAEUS, 1758 

(SCARABEIDAE, COLEOPTERA) З ВИКОРИСТАННЯМ ВІДНОСНИХ ЧАСТОТ ЗУСТРІЧЕЙ 
ФЕНОТИПІЧНИХ АБЕРАЦІЙ  
О. М. Слободян, А. Г. Сіренко 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 
 
Дослідження поліморфізму природних популяцій комах важливо для розуміння 

мікроеволюційних процесів в популяціях, що видозмінюються під впливом посилення 
антропогенного тиску. Метою даної роботи було виявити фенотипічні аберації по забарвленню елітр 
в популяціях Trichius fasciatus L. Карпат і порівняти феногенетичні структури досліджених 
популяцій, простежити мікроеволюційні процеси данного виду у регіоні, здійснити аналіз 
феногенетичних структур за відносною частотою зустрічі аберацій в різних популяціях цього виду. 
Вид Trichius fasciatus L. є перспективним видом в якості моделі популяційних досліджень. 
Поліморфізм виду Trichius fasciatus L. досліджували Новоженов Ю.І., Молодцов С. М. на прикладі 
уральських популяцій. Поліморфізм карпатських популяцій Trichius fasciatus L. досі не 
досліджувався.  

Проведено дослідження феногенетичного поліморфізму Карпатських популяцій виду Trichius 
fasciatus Linnaeus, 1758 (Scarabeidae, Coleoptera). Досліджувався поліморфізм за формою та 
величиною чорних плям на елітрах. Досліджено структуру 7 різних популяцій північного мегасхилу 
Українських Карпат. 

Відлов комах здійснювався з 10 по 21 серпня щороку в період 2000 – 2006 рр. в 7 різних 
популяціях Українських Карпат. Найбільша вибірка була отримана в 2001 р. Відлов здійснювався на 
квітучих рослинах з родини Asteraceae та на квітах Filipendula ulmaria L. Відлов комах здійснювався 
у наступних локалітетах: A – долина р. Зубрівка, урочище «Ельми», прирічкові луки оточені мішаним 
буково-ялицево-ялиновим лісом, 800 м н.р.м.; B – урочище «Нивки» прирічкові луки оточені 
мішаним буково-ялицево-ялиновим лісом з домішкою сосни кедрової та сосни альпійської, 1100 м 
н.р.м.; C – долина р. Женець, прирічкові луки оточені мішаним буково-ялицево-ялиновим лісом, 730 
м н.р.м.; D – долина р. Жонка, прирічкові луки оточені мішаним буково-ялицево-ялиновим лісом, 720 
м н.р.м.; E – долина р. Піги, прирічкові заболочені луки оточені мішаним буково-ялицево-ялиновим 
лісом, 750 м н.р.м.; F – околиці с. Гута, прирічкові вологі луки оточені мішаним буково-ялицево-
ялиновим лісом, 710 м н.р.м.; G – долина р. Канюшанка, прирічкові луки оточені мішаним буково-
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ялицево-ялиновим лісом, 1000 м н.р.м. Кількість досліджених екземплярів комах з різних популяцій 
зазначена в табл. 1. 

При обробці зібраного матеріалу класифікація фенів та аберацій з використанням видозміненої 
формули Тауера. Кожній плямі на елітрах було дано умовне позначення латинською літерою, 
видозміни форми плям позначалися цифрою. Якщо плями зливалися між собою – це позначалося 
дужками – наприклад (ADE). Поскільки не було виявлено випадків флуктуючої асиметрії, формулу 
Тауера ми зображали спрощено, не у вигляді дробу. 

Для статистичного аналізу використовувались програми «Excell-7» з пакету «Microsoft office-
97» та програма «Statistica 6.0 rus». Для фенетичного аналізу використовувались критерії фенетики: 
показник подібності популяцій (r), коефіцієнт фенетичної подібності (І), значення міжпопуляційних 
фенетичних відстаней (D).  

В період виконання цієї роботи було досліджено фауну Trichius гірського масиву Горгани. 
Виявлено наявність 3 видів цього роду: Trichius fasciatus Linnaeus, 1758; Trichius zonatus Germar, 
1824, Trichius sexualis Brenske, 1866. Досліджено структуру фауни Trichius. Було виявлено, що у 
фауні Trichius гірського масиву Горгани найчастіше зустрічається вид Trichius fasciatus Linnaeus, 
1758 з відносною частотою зустрічі 0,980. Інші види роду Trichius зустрічаються в дослідженому 
регіоні поодиноко з відносними частотами зустрічі 0,250 і 0,050, відповідно. 

У результаті досліджень популяцій Trichius fasciatus L. північного макросхилу Українських 
Карпат у 2000 – 2006 рр. всього було виявлено 27 дискретних фенів по розташуванні, формі і 
розмірам чорних плям на елітрах, які утворювали комбінації 25 дискретних аберацій. Кількість 
можливих комбінацій 27 фенів – величезна і значно перевищує 25 комбінацій які були виявлені. Це 
наводить на думку про невипадкове комбінування фенів у фенотипі і існування певного генетичного 
механізму утворення забарвлення на елітрах.  

Різна структура цих популяцій може бути пояснена частковою ізоляцією і різними 
мікроеволюційними процесами у цих групах популяцій. 

Різні фени зустрічаються в досліджених популяціях з неоднаковою частотою. Найчастіше в 
досліджених популяціях виявлялися фени В1 та С1. Інші форми плям В та С зустрічаються в 
досліджених популяціях рідко. З фенотипів (аберацій) у досліджених популяціях найбільша частота 
зустрічі була характерна для фенотипу (аберації) A1B1C1D1 для більшості, але на для всіх популяцій. 

Таблиця 1 – Відносні частоти зустрічі аберацій виду Trichius fasciatus L. різних популяцій Івано-
Франківської області у 2001 році. Показана відносна частота зустрічі аберацій. 

Популяції № 
п/п Аберація 

А B C D E F G 
1 A0B1C1 0,094 0,238 0,098 0,075 0,170 0,233 0,202 
2 A1B1C1 0,125 0,029 0,127 0,134 0,110 0,007 0,014 
3 A2B1C1 0,047 0,029 0,039 0,030 0,130 0,007 0,014 
4 A3B1C1 0,016 0,000 0,049 0,015 0,040 0,007 0,014 
5 A1B1C1D1 0,281 0,176 0,029 0,253 0,020 0,212 0,178 
6 A1B1C1D2 0,031 0,000 0,010 0,015 0,010 0,000 0,014 
7 A1B1C1D3 0,031 0,000 0,039 0,015 0,060 0,000 0,014 
8 (ADE)1 B1C1 0,094 0,147 0,020 0,119 0,120 0,068 0,041 
9 (ADE)2 B1C1 0,094 0,088 0,010 0,104 0,050 0,000 0,014 
10 A4B1C1 0,047 0,088 0,146 0,030 0,010 0,062 0,014 
11 A5B1C1 0,031 0,000 0,049 0,015 0,040 0,007 0,055 
12 (ADE)3 B2C3 0,016 0,059 0,020 0,015 0,010 0,000 0,041 
13 A0B2C2F1 0,016 0,000 0,059 0,015 0,010 0,007 0,014 
14 A1B2C1D1F1 0,031 0,000 0,108 0,045 0,030 0,000 0,014 
15 A4B2C1F1 0,016 0,000 0,020 0,015 0,040 0,000 0,014 
16 (ADE)2 B2C1 0,016 0,000 0,020 0,015 0,050 0,007 0,014 
17 (ADE)4B3C1 0,016 0,000 0,039 0,015 0,010 0,007 0,014 
18 (ADE)4B1C1 0,000 0,000 0,029 0,015 0,010 0,000 0,014 
19 A1B1C1D4 0,000 0,029 0,010 0,015 0,010 0,000 0,055 
20 (ADE)6B1C1 0,000 0,000 0,039 0,015 0,050 0,000 0,041 
21 A1B1C1D5 0,000 0,088 0,020 0,015 0,010 0,007 0,041 
22 A1B1C1E5D5 0,000 0,029 0,020 0,015 0,010 0,007 0,041 
23 (AD)1 B1C1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,041 0,027 
24 (ADE)7B1C1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,246 0,041 
25 (ADE)8B1C1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,075 0,055 

Примітка: Популяції: A – долина р. Зубрівка; B – урочище «Нивки»; C – долина р. Женець; D – долина р. Жонка; E – долина 
р. Піги; F – околиці с. Гута; G – долина р. Канюшанка 
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Порівняльний аналіз досліджених популяцій по частоті зустрічі аберацій по забарвленню елітр 
з використанням критерію Пірсона (χ2) показав, що найбільша імовірність подібності по 
досліджуваній структурі характерна для популяцій A і D (χ2 = 0,889; P>0,99 – популяції практично 
тотожні), а найменша імовірність подібності характерна для популяцій Е і F (χ2 = 50,928; P<0,01 – 
популяції статистично вірогідно відрізняються найбільше) (табл. 2). Визначення показника 
подібності популяцій (r) продемонструвало аналогічні результати: найбільш подібними по частоті 
зустрічі аберацій виявились популяції A і D (r = 0,908), а найменш подібними – популяції E і F (r = 
0,479) (табл. 2). Розрахунки коефіцієнту фенетичної подібності (І) і значення міжпопуляційних 
фенетичних відстаней (D) (табл. 3) показали, що найбільш близькими були популяції A і D (I = 0,984; 
D = 0,016), а найбільш віддаленими – популяції C і F (I = 0,462; D = 0,772).  

Таблиця 2 – Порівняльний аналіз відносної частоти зустрічі аберацій в різних популяціях Trichius 
fasciatus L. північного мегасхилу Українських Карпат у 2001 р. Показано значення критерію Пірсона 

(χ2) – вгорі. Виділено порівняння, які статистично вірогідно відрізняються. Показано показник 
подібності популяцій (r) – внизу. 

Популяції A B C D E F G 
A - 8,078 21,994 0,889 28,022 28,585 12,586 
B 0,772 - 16,411 8,637 16,982 2,936 1,641 
C 0,738 0,550 - 18,972 7,304 42,245 23,181 
D 0,908 0,746 0,691 - 27,636 26,750 12,670 
E 0,770 0,631 0,694 0,729 - 50,928 26,203 
F 0,610 0,630 0,465 0,572 0,479 - 3,197 
G 0,712 0,634 0,573 0,664 0,599 0,552 - 

Таблиця 3 – Порівняльний аналіз частоти зустрічі варіабельних фенів групи А в різних популяціях 
Trichius fasciatus L. північного мегасхилу Українських Карпат у 2001 р. 

Показано значення коефіцієнту фенетичної подібності (І) – вгорі, значення міжпопуляційних 
фенетичних відстаней (D) – внизу. 

Популяції A B C D E F G 
A - 0,795 0,544 0,984 0,596 0,779 0,773 
B 0,229 - 0,513 0,783 0,688 0,914 0,874 
C 0,609 0,667 - 0,534 0,668 0,462 0,507 
D 0,016 0,245 0,627 - 0,605 0,792 0,735 
E 0,518 0,374 0,403 0,503 - 0,561 0,634 
F 0,250 0,090 0,772 0,233 0,578 - 0,927 
G 0,257 0,135 0,679 0,308 0,456 0,076 - 

Високу ступінь спорідненості популяцій А і В, А і D легко пояснити – популяції відносно 
географічно наближені: відстань між популяціями складає відповідно 8 і 10 км по прямій відповідно. 
І хоча популяції розділені досить високими гірськими хребтами висотою до 1758 м над рівнем моря 
(хребет г. Довбушанка) – ці хребти не являються абсолютним ізоляційним бар’єром: знахідки 
окремих екземплярів цього виду було зроблені на кам’янистих россипах на вершині г. Довбушанка. 
Очевидно, потік генів між популяціями є суттєвим. Відсутність статистично вірогідних відмінностей 
та висока фенетична подібність між популяціями А і В, що розташовані на різних висотах (804 і 1110 
м н.р.м. відповідно), перебувають в різних термічних режимах наводить на думку про те, що 
температурний фактор не є визначальним для степеня механізації елітр, можливо, головну роль у 
виникненні феноструктури популяцій відіграє генетичний фактор. 

Дослідження феногенетичних структур однієї з популяцій Trichius fasciatus L. в період 2000 – 
2006 рр. не виявили статистично вірогідної динаміки – феногенетичні структури популяцій долини р. 
Зубрівка в різні роки статистично вірогідно не відрізнялись (P>0,05).  

Висновки 
1. У гірському масиві Горгани простежується дві групи популяцій Trichius fasciatus L. – східних 

Горган і західних Горган по зустрічності аберацій по забарвленню елітр. 
2. Міжпополяційні відстані визначені по відносній частоті зустрічі аберацій не завжди співпадають 

з географічним розподілом досліджених популяцій.  
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В условиях трансформированной в ходе хозяйственной деятельности человека природы Юго-

западной Украины, большое значение приобретает выявление и охрана фрагментов неизмененных 
ландшафтов с присущими им растительными ассоциациями и животным населением. Не меньшее 
значение при этом имеет также оценка состояния таких территорий, что напрямую связано с 
определением приоритета для присвоения им охранного статуса. Надежным критерием качества 
среды обитания может служить наличие и представленность в сообществе стенобионтных 
организмов, чувствительно реагирующих на ее изменения. Не менее широко известны и примеры 
организмов, по присутствию которых судят о неблагополучной обстановке в экосистеме, но в 
настоящей работе они не рассматриваются. Эта проблема привлекает в последние десятилетия 
пристальное внимание ученых различных отраслей науки, благодаря чему в области биоиндикации 
накоплен немалый опыт. Организмы-индикаторы обнаружены во многих таксонах, в том числе и 
среди представителей отряда Жесткокрылые (Coleoptera). 

Материалом для настоящего сообщения послужили результаты сборов и наблюдений авторов, 
проведенных на большей части территории региона в период с 2000 по 2006 гг. 

Зональные сообщества в степной части Юго-Запада Украины практически не сохранились. 
Целинная степь осталась лишь на всякого рода неудобьях, как, например, балки, берега лиманов, озер 
и впадающих в них рек (Куяльницкий, Хаджибейский, Бугский, Тилигульский и другие лиманы, 
Придунайские озера (Китай, Ялпуг и др.)). В лесостепной части региона подобные ландшафты 
сохранились на склонах и в понижениях между отрогами Подольской возвышенности, гребни 
которых обычно покрыты лесом. Животное население этих сообществ крайне своеобразно, в них 
богато представлены стенобионтные формы жесткокрылых. Таковыми являются, из жужелиц 
(Carabidae) – Carabus besseri Fischer, из пластинчатоусых (Scarabaeidae) – Sisyphus schaefferi 
(Linnaeus), из коровок (Coccinellidae) – Coccinella distincta Faldermann, Scymnus haemorrhoidalis 
Herbst, S. testaceus Motschulsky, S. bipunctatus (Kugelann), S. impexus Mulsant, Exochomus flavipes 
(Goeze), из нарывников (Meloidae) – Meloë uralensis Pallas, M. scabriusculus Brandt et Erichson, 
Cerocoma schreberi (Fabricius), C. schaefferi (Linnaeus), Mylabris quadripunctata (Linnaeus), M. 
decimpunctata Fabricius, Stenodera caucasica (Pallas), из чернотелок (Tenebrionidae) – Tentyria nomas 
(Pallas), Asida lutosa Solier, Pimelia subglobosa (Pallas), Prosodes obtusa (Fabricius), Oodescelis polita 
(Sturm), Dendarus punctatus Serville, из усачей (Cerambycidae) – Dorcadion pusillum Küster, из 
листоедов (Chrysomelidae) – Clytra atraphaxidis (Pallas), Cryptocephalus elongatus Germar, Chrysolina 
reitteri (Weise), Phyllobrotica adusta (Creutzer), Ph. elegans Kraatz, Aphthona sarmatica Ogloblin, из 
долгоносиков – Liparus tenebrioides (Pallas), Minyops carinatus (Linnaeus), . Из водяных жуков к 
степным пересыхающим рекам и временным водоемам в их бассейнах приурочены плавунчики 
(Haliplidae) – Haliplus zacharenkoi Gramma in Gramma et Prisny, H. maculatus Motschulsky, плавунцы 
(Dytiscidae) – Porhydrus lineatus (Fabricius), Bidessus nasutus Sharp, Dytiscus circumflexus Fabricius, 
Hydaticus grammicus Germar. Все вышеперечисленные виды жуков очень чувствительны как к 
антропогенной трансформации своих местообитаний (распашка, перевыпас скота, спрямление русел 
и зарегулирование стока рек), так и к пестицидному загрязнению. 

Не менее своеобразным является население черноморского побережья. Относительно 
малоизмененные участки берега имеются на пересыпи Днестровского и Тузловской группы лиманов, 
в Придунавье – между лиманом Сасык и устьем Дуная. Стенобионтными формами здесь можно 
считать, из скакунов (Cicindellidae) – Cicindela contorta Fischer von Waldheim, C. trisignata Dejean, из 
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пластинчатоусых – Psammodius basalis Mulsant et Rey, P. laevipennis Costa, P. asper (Fabricius), 
Anomala dubia (Scopoli), A. errans (Fabricius), Polyphylla fullo (Linnaeus), Anoxia orientalis (Krynicky), 
A. pilosa (Fabricius), из блестянок (Anthicidae) – Mecynotarsus fausti Seidlitz, из чернотелок – Ammobius 
rufus (Lucas), Trachyscelis aphodioides Latreille, Phaleria pontica Semenov, из листоедов – 
Cryptocephalus bohemius Drapiez. В пресных и солоноватых водоемах на черноморском побережье 
обитают плавунчики Haliplus obliquus (Fabricius), H. flavicollis Sturm, H. variegates Sturm, вертячки 
Gyrinus suffriani Scriba и G. caspius Ménétriés. Ввиду особо важного рекреационного значения данных 
биотопов, их хозяйственное использование ведется очень интенсивно, что может привести к 
вымиранию указанных видов и полной деградации ландшафтов коренного берега. 

Солончаки и солонцы в Юго-Западной Украине представлены в долинах солоноватых и 
соленых лиманов и впадающих в них рек на их приустьевых участках. Типичными обитателями 
данных стаций являются, из скакунов – Cicindela elegans Fischer von Waldheim, C. chiloleuca Fischer 
von Waldheim, из коровок – Exochomus melanocephalus (Zoubkoff), из листоедов – Labidostomis beckeri 
Weise, Stylosomus cylindricus Morawitz, Chloropterus versicolor Morawitz, Pachnephorus canus Weise, P. 
cylindricus Lucas, Phyllotreta pallidipennis Reitter. В мелких солоноватых водоемах обитают плавунчик 
Haliplus maculatus Motschulsky, плавунцы Hygrotus parallelogrammus (Ahrens) и H. confluens 
(Fabricius), а в соленых и гипергалинных – Hygrotus enneagrammus (Ahrens) и Nebrioporus cerisyi 
steppensis (Motschulsky). В настоящее время данному типу ландшафтов практически не угрожает 
антропогенная трансформация в связи с его низкой хозяйственной ценностью, однако причиной 
деградации его биоты может быть загрязнение или преобразование (распреснение) водного объекта. 

В плавневых экосистемах (низовья Дуная и Днестра) образовался сложный и разнообразный 
энтомокомплекс, многие представители которого не встречаются в других сообществах. Прежде 
всего, сюда относятся из жужелиц – Carabus clathratus Linnaeus, из пластинчатоусых – Osmoderma 
eremita (Scopoli), из щелкунов (Elateridae) – Elater ferrugineus Linnaeus, из златок (Buprestidae) – 
Eurythyrea aurata (Pallas), из плоскотелок (Cucujidae) – Cucujus cinnaberinus (Scopoli), из коровок – 
Coccinella saucerotti lutshniki Dobzhansky, C. undecimpunctata Linnaeus, Chilocorus renipustulatus 
(Scriba), из усачей – Aromia moschata (Linnaeus), Megopis scabricornis (Scopoli), из листоедов – 
Donacia semicuprea Panzer, Cryptocephalus ocellatus Drapiez, Asiorestia transversa (Marsham). В 
плавневых водоемах обитает плавунчик Haliplus fulvicollis Erichson, плавунцы Hygrotus decoratus 
Gyllenhal, Rhantus latitans Sharp, вертячка G. paykulli Ochs. К счастью, основные массивы плавневых 
лесов и долгопойменных лугов имеют охранный статус как водно-болотные угодья международного 
значения, что снижает угрозу вымирания их специфического населения. К факторам негативного 
воздействия на данные экосистемы относятся зарегулирование речного стока, что приводит к 
изменению нормального паводкового режима и загрязнение воды промышленными, коммунальными 
и сельскохозяйственными стоками. 

Байрачные леса в северной части региона (Савранский, Кодымский, Балтский, Ананьевский и 
др. районы) представляют интерес как рефугиумы лесной и лесостепной фауны. Специфическими 
обитателями местообитаний этого типа, типичными для более северных районов и не проникающими 
в искусственные степные лесонасаждения являются, из жужелиц – Carabus coriaceus Linnaeus, C. 
excellens Fabricius, C. glabratus Paykull, из рогачей – Aesalus scarabaeoides (Panzer), из 
пластинчатоусых – Geotrupes vernalis (Linnaeus), G. stercorosus (Scriba), Onthophagus verticicornis 
(Laicharting), Melolontha melolontha (Linnaeus), M. hippocastani (Fabricius), Potosia lugubris (Herbst), 
златка Agrilus biguttatus (Fabricius), усачи Prionus coriarius (Linnaeus), Plagionotus arcuatus (Linnaeus), 
Cerambyx scopolii (Fuessly), из листоедов – Cryptocephalus solivagus Leonardi et Sassi, Gonioctena 
decemnotata (Marsham), Derocrepis rufipes (Linnaeus), Hermaeophaga mercurialis (Fabricius). В 
непересыхающей малой реке Савранке богато представлены реофильные виды жуков, не выявленные 
или очень редкие в других реках Юго-западной Украины: плавунцы Hygrotus versicolor Schaller, 
Laccophilus hyalinus Degger, Platambus maculatus (Linnaeus), вертячка Orectochilus villosus (Müller). В 
лимнокреновых родниках вблизи Савранского леса отмечены Haliplus sibiricus Motschulsky и Ilybius 
chalconotus Panzer, которые неизвестны в других водоемах региона. Рассматриваемые леса находятся 
на территории лесных хозяйств, что придает им некоторый охранный статус, однако отдельные 
экологические комплексы насекомых являются уязвимыми. Так, для ксилофагов представляют 
опасность санитарная рубка и расчистка леса, для хищников – пестицидное загрязнение, для водных 
форм – загрязнение и зарегулирование рек.  

Таким образом, на территории Юго-западной Украины богато представлены стенобионтные 
формы жесткокрылых, служащих индикаторами состояния своих местообитаний. Стенобионтность 
этих видов делает их уязвимыми перед антропогенным преобразованием ландшафтов и 
обуславливает необходимость охраны населяемых ими биотопов. 
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УДК: 57.087.1 
ВИКОРИСТАННЯ КОРЕЛЯЦІЙНОГО АНАЛІЗУ ВІДНОСНИХ ЧАСТОТ ЗУСТРІЧІ ФЕНІВ 
ДЛЯ ПОПУЛЯЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (НА ПРИКЛАДІ ПОПУЛЯЦІЇ ERISTALIS TENAX 

LINNEUS, 1758 (DIPTERA, SYRPHIDAE) МІСТА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА) 
В. Р. Третяк, А. Г. Сіренко 

Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника 
 
При проведенні будь-яких фенетичних досліджень першим найскладнішим і 

найвідповідальнішим кроком буде правильність виділення фенів для досліджуваних організмів. 
Фенетичний спектр першу чергу визначається генетичними причинами, що визначають формування 
тої чи іншої фенотипічної ознаки. Багато фенів формуються не тільки під впливом генетичних 
факторів, але і під впливом факторів середовища, що впливають на онтогенез та випадковості 
онтогенезу (Тимоффеев-Ресовский, Іванов, 1966 – цит. по Розанов, 1982). І хоча на формування 
конкретної дискретної ознаки безперечно буде впливати сукупність цих факторів, але очевидною 
буде також і різний ступінь їх впливу на організм, що дасть змогу виділити загальні закономірності 
які можна буде охарактеризувати як ті що в більшій мірі залежать від одного з факторів, і меншій 
мірі від інших. Звичайно найкращим способом дати достовірну оцінку вище описаним явищам це 
проведення генетичного аналізу і експериментально показати вплив зовнішніх факторів розвиток 
особин, але цей спосіб напряму пов’язаний з величезними затратами часу і ресурсів з одного боку, і з 
неможливістю дійти до об’єктивного розглядаючи сугубо лабораторний аналіз по поставленій 
проблемі. Завданням нашої роботи було запропонування методу дослідження фенетичних ознак 
природних популяцій комах методом кореляційного аналізу, при умові що ці ознаки базуються на 
фактичних фенотипічних даних. 

Структура природних популяцій E. tenax L. 
Досліджувалась фенетична та фенотипічна структура популяцій виду Eristalis tenax міста Івано-

Франківська протягом 2000 – 2006 року (рис. 1, 2). На основі вивченого матеріалу нами було 
виявлено 19 фенів по забарвленню другого і третього тергітів абдомену. При цьому враховувались 
розташування, форма і колір плям. Для виділення фенів використовувалась стандартна методика 
(Ларина, 1978): спочатку розглядався повний малюнок на черевці комахи, потім відбирались форми, 
що відрізнялись декількома елементами малюнка, ці форми класифікувались. Потім всі фени другого 
тергіта були об’єднані в групу А, а фени третього в групу В. Кожен фен в групі отримав свій індекс 
(рис. 1). Загальна кількість проаналізованих імаго склала 1268 екземплярів. 

Не дивлячись на можливу теоретично велику кількість комбінацій фенів і формування 
величезної кількості дискретних фенотипів, практично нами спостерігались тільки 14 основних 
фенотипічних класів (аберацій). Безперечно такий факт виходячи з вище сказаного можна пояснити 
двома чинниками: а) можливо на забарвлення та форму плям абдомену буде плейотропно впливати 
один ген (або суперген за Heal, 1979), b) можливо тут буде мати місце потужний вплив якогось 
фактора зовнішнього середовища (наприклад температури розвитку лялечки, що є характерним для 
сирфід – Gilbert, 1984).  

Для того щоб з’ясувати чи має місце в фенотипічному прояві достовірна залежність 
забарвлення та форми плям між тергітами було використано факторний аналіз. 

Кореляційний аналіз відносних частот зустрічі фенів в популяції 
При проведенні кореляційного аналізу (використано коефіцієнт r Пірсона) отримано матрицю 

яка містить значення коефіцієнтів кореляції частот всіх можливих комбінацій для фенів груп А і В 
(табл. 1, 2). Можна зробити припущення, що групи сильно корелюючих між собою параметрів будуть 
в більшості випадків являти собою ознаки, що визначаються одною генотипічною основою, яка в 
різних ситуаціях буде мати різну природу (Розанов, 1982). В нашому випадку припустимо що 
забарвлення і форма плям визначається дією одного гену, проте не можна не враховувати і 
температурний вплив розвитку лялечки. 

Для виду E. tenax було відмічено високий рівень статевого диморфізму що впливав на загальну 
фенетичну і фенотипічну картини, тому дані по ♂♂ і ♀♀ подаються окремо. Для ♀♀ характерний 
менший рівень фенетичної мінливості в діапазоні перших семи та дванадцятого фенотипів, тоді як 
♂♂ демонструють повний фенотипічний спектр (рис. 2). 
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Рис. 1 – Фени виділені по забарвлені та формі плям тергітів абдомену E. tenax. Густа штриховка = 

темно-коричневий; вертикальна = насичено оранжевий; білі плями = жовтий. 

 
Рис. 2 – Абдомінальні зразки E. Tenax. Забарвлення як і на рис. 1. Тергіти позначено t1, t2, t3 і t4 

відповідно. 

Таблиця 1 – Матриця значень коефіцієнта кореляції r для відносних частот зустрічі різних фенів 
груп А і В у ♀♀ у дослідженій популяції E. tenax. Сірим кольором відзначено високі коефіцієнти 

Фени B1 B2 B3 B4 B6 
A1 0,941 0,127 0,942 -0,957 -0,657 
A2 0,566 -0,115 0,225 -0,458 0,038 
A3 0,331 -0,666 0,392 -0,282 -0,384 
A4 -0,977 -0,215 -0,842 0,963 0,641 
A5 0,582 0,952 0,327 -0,607 -0,925 
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Таблиця 2 – Матриця значень коефіцієнта кореляції r для відносних частот зустрічі різних фенів груп 
А і В у ♂♂ у дослідженій популяції E. tenax. 

Фени А1 А2 А4 А5 А6 А7 А8 А9 
В1 0,924 -0,074 -0,595 0,629 -0,474 -0,596 0,268 0,352 
В2 0,947 -0,580 -0,402 0,320 0,281 -0,747 0,161 0,251 
В3 0,830 0,060 -0,070 0,095 0,103 -0,912 -0,217 -0,093 
В4 -0,972 0,219 0,427 -0,972 -0,184 0,859 -0,197 -0,321 
В5 0,601 -0,129 -0,381 -0,399 -0,248 -0,610 0,397 0,506 
В6 -0,724 -0,039 0,880 -0,304 -0,474 0,328 -0,764 -0,839 
В7 0,091 -0,099 -0,836 0,139 0,309 0,357 0,979 0,961 
В8 0,004 0,427 0,594 0,896 0,939 0,491 0,442 0,387 
В9 -0,866 -0,071 0,386 -0,584 -0,582 0,491 -0,026 -0,115 
В10 0,207 -0,016 -0,927 0,301 0,475 0,303 1 0,991 

Результати кореляційного аналізу (представлені у табл. 1 – 2) вказують на високий рівень 
кореляції між фенами що фактично спостерігаються в дослідженій популяції. В нашому випадку при 
постановці завдання встановлення наявності чи відсутності взаємозв’язку в забарвленні та формі 
плям тергітів знак кореляції не мав важливого значення (від’ємне значення коефіцієнту в нашому 
випадку можливо свідчитиме про існуючий «негативний зв’язок»). 

Висновки 
1. Комбінації виявлених фенів у природній популяції Eristalis tenax L. м. Івано-Франківська 

невипадкові – існує обмежена кількість дискретних комбінацій фенів, що зумовлює відносно 
невелике число реально наявних фенотипів. 

2. Високі значення коефіцієнту кореляції (> 0,9) між частотами зустрічі різних фенів різних тергітів 
черевця підтверджує гіпотезу про наявність єдиної генетичної системи (можливо супермену), або 
потужного фактора навколишнього середовища, що визначає поліморфізм (поліфенізм) 
забарвлення черевця Eristalis tenax L. 
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УДК: 595.44(470.5) 
БАГАТОВИДОВІ УГРУПОВАННЯ ПАВУКІВ БУКОВО-ДУБОВОГО ЛІСУ ОКОЛИЦЬ 

С. ТАРАШАНИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
М. М. Федоряк, М. В. Талах, О. Г. Ярошинська 

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича 
 
Букові ліси займають більше половини вкритої лісом площі Українських Карпатах, утворені 

буком лісовим (Fagus sylvatica L.) і поширені в основному від 500-600 до 1000-1250 м над рівнем 
моря [1]. У зв’язку з неухильним зменшенням біорізноманіття, дослідження цих екосистем та їх 
окремих складових є актуальним. Особливої уваги заслуговує дослідження фауни шкідників та 
ентомофагів букових лісів. До найважливіших ентомофагів, що підтримують чисельність фітофагів 
на оптимальному рівні належать павуки. 

Метою даної роботи було встановлення видового складу павуків буково-дубового лісу околиць 
с. Тарашани (Глибоцький район, Чернівецька область) та їх розподілу за ярусами просторової 
структури біогеоценозу. 

Територія досліджень належить до зони Буковинського Передкарпаття, а саме, до 
Тарашанського горбисто-грядового лісолучного району (за фізико-географічним районуванням 
Л. І. Воропай (2004) – Прут-Сіретська підвищена погорбована лісо-лучна область, Тарашанський 
вододільний, котловинно-грядовий лісовий район). Мішаний листяний ліс на досліджуваній ділянці 
багатоярусний з добре вираженою мозаїчністю рослинного покриву, з великими безлісними 
ділянками та мають ознаки заболочення. Підріст буку незначний. В умовах достатнього освітлення 
формується густий підлісок чагарників (зокрема, бузина чорна, ожина шорстка). Трав’янистий 
покрив також добре розвинений, з високим відсотком проективного покриття, мозаїчний. В ньому 
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домінують: осока волосиста, фіалка Рейхенбахова, зеленчук жовтий та ін. З ефемероїдів широко 
розповсюджені анемона дібровна та білоцвіт весняний.  

Збір матеріалу здійснювався методами ручного збору, косіння стандартним ентомологічним 
сачком а також за допомогою ґрунтових пасток як під наметом лісу, так і у «вікнах» з середини липня 
до середини жовтня 2006 року. Визначення матеріалу проводили за допомогою визначників В.П. 
Тищенка (1971), J. Roberts (1995) та ін., притримувалися номенклатури, наведеної в каталозі К.Г. 
Михайлова (1997) [2, 4, 5]. 

У результаті проведених досліджень виявлено 431 екземпляр павуків, що належать не менше 
ніж до 47 видів із 17 родин (табл.). 

 За кількістю видів переважають павуки родин Linyphiidae – 9 видів (19  % від всіх видів 
павуків, виявлених в даній екосистемі), Tetragnathidae – 7 видів (15  %), Araneidae – 6 видів (13  %).  

Відносно чітка приуроченість окремих видів і родів павуків до різних ярусів просторової 
структури біоценозу [3] дозволила розділити їх на мешканців трав’янистої рослинності, мешканців 
поверхні ґрунту й підстилки, мешканців стовбурів дерев та крон дерев (остання група не 
досліджувалась). Найвище видове різноманіття виявили у ярусі трав’янистої рослинності 
досліджуваного біоценозу (табл.). 

Таблиця – Видовий склад павуків буково-дубового лісу околиць с. Тарашани та їх розподіл за 
ярусами просторової структури біогеоценозу 

Вид Стовбури Трав’янисті рослини Поверхня ґрунту, 
підстилка 

Anyphaenidae    
Aniphaena sp. (Sundevall, 1833)  Од  
Araneidae    
Araneus diadematus Clerck, 1758  Р  
Agalenatea redii (Scopoli, 1763)  Р  
Araneus sp. Clerck, 1758  Р  
Cyclosa conica (Pallas, 1772)  Од  
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802)  Р  
Zilla sp. C.L. Koch, 1834  Од  
Clubionidae    
Cheiracanthium sp. C.L. Koch, 1839  Од  
Clubiona comta C.L. Koch, 1839 Р Р  
Clubiona sp. Latreille, 1804  Р  
Dictynidae    
Nigma sp. Lehtinen, 1967  Од  
Dysderidae    
Harpactea saeva (O.Herman, 1879)   Р 
Harpactea sp. Bristowe, 1939   Р 
Gnaphosidae    
Haplodrassus sp. Chamberlin, 1922   Од 
Linyphiidae    
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851)  Р  
Ceratinella brevis (Westring, 1851)   Од 
Linyphia hortensis Sundevall, 1830  Р  
Linyphia triangularis (Clerck, 1758)  Зв  
Linyphia sp. Latreille, 1804  Зв Од 
Lepthyphantes flavipes (Blackwall, 1854)   Р 
Microlinyphia sp. Gerhardt, 1928   Од 
Neriene сlathrata (Sundevall, 1833) Од   
Neriene emphana (Walckenaer, 1841)  Р  
Liocranidae    
Phrurolithus festivus (C.L. Koch, 1835)   Р 
Lycosidae    
Pardosa amentata (Clerck, 1758)  Од  
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802)  Р Р 
Pardosa sp. C.L. Koch, 1847   Р 
Trochosa sp. C.L. Koch, 1847   Од 
Philodromidae    
Philodromus sp. Walckenaer, 1826  Р  
Pisauridae    
Pisaura mirabilis (Clerck, 1758)  Зв  
Salticidae    
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Вид Стовбури Трав’янисті рослини Поверхня ґрунту, 
підстилка 

Ballus depressus (Walckenaer, 1802)  Од  
Evarcha falcata (Clerck, 1758)  Р  
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802)   Од 
Tetragnathidae    
Metellina mengei (Blackwall, 1869)  Зв  
Metellina segmentata (Clerck, 1758)    
Metellina sp. Chamberlin et Ivie, 1941  Зв Од 
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830  Р  
Tetragnatha montana Simon,1874  Од  
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870  Р  
Tetragnatha sp. Latreille, 1804  Р  
Theridiidae    
Achaearanea tepidariorum (C.L. Koch, 1841)  Од  
Enoplognatha ovata (Clerck, 1758)  Зв  
Robertus lividus (Blackwall, 1836)   Од 
Theridion varians (Hahn, 1833) Од   
Theridion sp. Walckenaer, 1805 Од   
Thomisidae    
Misumena vatia (Clerck, 1758)  Од  
Xysticus sp. C.L. Koch, 1835  Р  
Zoridae    
Zora spinimana (Sundevall, 1832)  Од Од 

Од – одиничні знахідки, Р – зустрічається рідко, Зв – звичайний вид (не менше 10  % від загальної кількості екземплярів). 

Аналізували кількісне співвідношення особин різних видів у багатовидових угрупованнях 
павуків-хортобіонтів досліджуваного біотопу. Для цього матеріал збирали методом косіння 
стандартним ентомологічним сачком (100 помахів – одна проба) і визначали індекс домінування для 
виявлених видів(D = ni / N · 100  %, де ni – кількість екземплярів даного виду, N – загальна кількість 
екземплярів у пробі). Косіння проводили 12.07.06 та 13.10.06 як під наметом лісу, так і у «вікнах» з 
двократною повторністю.  

У липні середня кількість особин в одній пробі складала 50,5±13,42 під наметом лісу (суцільні 
зімкнені крони) та 24,5±9,18 особини у «вікнах» – між кронами дерев є значні проміжки, трав’яниста 
рослинність добре розвинена, зазнає дії прямого сонячного світла.  

Під наметом лісу найвищий індекс домінування – 32  % притаманний для Metellina mengei, у 
великій кількості виявляли і ювенільних представників Metellina, видову приналежність яких, 
враховуючи те, що в даній екосистемі зустрічаються два види цього роду, не встановили. Високий 
показник індекса домінування під наметом притаманний Linyphia triangularis (D = 17  %) та 
Enoplognatha ovata (D = 12  %). 

У «вікнах» в липні домінували Enoplognatha ovata (D = 18  %) та Linyphia sр. (D = 14  %). 
У жовтні виявили підвищення щільності багатовидових угруповань павуків-хортобіонтів 

порівняно з липнем як під наметом лісу так і у «вікнах»: (79,3±18,13 та 113,7±21,11 екз/пробу 
відповідно). Під наметом лісу у багатовидових угрупованнях павуків-хортобіонтів значно домінували 
Metellina sр. (D = 69  %) та Neriene emphana (D = 11  %). У «вікнах» домінували види: Pisaura 
mirabilis (D = 54  %), Pachygnatha listeri (D = 9  %).  

Встановлено, що Metellina зустрічається переважно в ділянках суцільного лісового намету, 
Pisaura mirabilis надає перевагу галявинам та добре освітленим ділянкам лісу. Об’єм 
проаналізованого матеріалу не дозволив виявити чіткої приуроченості інших видів до 
мікрокліматичних особливостей притаманних для намету та «вікон» досліджуваного біоценозу 
буково-дубового лісу, що потребує подальших досліджень. 
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УДК: 502.74:639.1. 053 
ПЕРШІ СПРОБИ ШТУЧНОГО РОЗВЕДЕННЯ ДЖМЕЛІВ 

У ПРИВАТНОМУ ГОСПОДАРСТВІ 
С. І. Шевченко, Д. С. Бондарець 

Мелітопольський державний педагогічний університет 
 
Дослідженнями встановлено, що в межах Мелітопольського району зустрічаються 4 види 

джмелів: земляний (Bombus terrestris), лісовий (B. silvarum), садовий (B. hortorum), степовий 
(B. fragrans) та зрідка один вид – кам’яний джміль [1]. 

Джмелі є активними запилювачами сільськогосподарських ентомофільних культур. Звичайно 
вони за своєю продуктивністю поступаються медоносним бджолам, яких здавна розводять люди. В 
деяких випадках джелі незамінні для якісного запилення кормових бобових трав – червоної 
конюшини, люцерни, еспарцету, а також певних декоративних рослин, які погано відвідують 
медоносні бджоли [2,3]. Джмелі можуть стати в нагоді при вирощуванні культур закритого грунту – 
томатів, огірків тощо, оскільки, сім’ї медоносних бджіл (Apis melifera L.) в таких умовах швидко 
слабнуть та потребують пильного догляду [4]. 

Останнім часом на Мелітопольщині стало поширеним використання тепличних комплексів для 
вирощування ранніх овочевих культур. Запилення овочів у тепличних комплексах найкраще 
забезпечують джмелі та бджоли. Помічено, що при системному провітрюванні теплиць у весняно-
літні місяці, в середину їх залітають джмелі та бджоли. Вони охоче відвідують квітки огірків та 
томатів. Врожайність рослин у таких теплицях помітно вища у порівнянні з тими теплицями, у яких 
не витримані нові технології вирощування томатів. 

Метою роботи було вивчення місцевих видів джмелів, створення умов для їх штучного 
розмноження на предмет можливості їх використання для запилення культур рослин закритого та 
відкритого грунті.  

Штучне розмноження джмелів вже порівняно давно практикують в світі, однак на 
Мелітопольщині до цього часу таке не використовувалось та розведенням джмелів ніхто не займався. 
Для розведення джмелів використовують гніздові будиночки різних конструкцій – наземні та 
підземні. Перші заселяють джмелями, гнізда яких знаходять у природних умовах, другі – можуть 
бути заселені джмелями природньо, без втручання людини. Наземні гніздові будиночки 
транспортабельні, їх можна при потребі легко перемістити у потрібне місце, а підземні для цього не 
придатні [2]. Однак, пошук природніх джмелиних гнізд для заселення надземних гніздових 
будиночків вимагає багато часу для відстежування польотів джмелів та встановлення орієнтирів для 
гнізд. Тому біль ефективним є використання підземних штучних гнізд. 

В дослідах використовували штучні гніздові будиночки власного виготовлення. Будиночки 
робились з ДВП, ДСП, натуральної деревини (сосна). Важлива умова – матеріал для будиночка не 
повинен мати різкого чи сильного запаху. Запах у будиночку має значення – джмелі оселяючись у 
норах гризунів (наприклад, мишей) звикають до їх запаху та неохоче заселяють або зовсім не 
заселяють штучні гнізда без потрібного запаху [1]. Тому будиночки знутри вимазували глиною або 
черноземом та на дно будиночка клали підстилку з мишачих гнізд, ганчір’я погризене мишами, 
перепрілу траву. Для зручності спостережень будиночки мали відкидний дашок. Гніздові будиночки 
закопувались на глибину 0,3-0,5 м та поєднувались з поверхнею грунту льотковою трубкою, що мала 
внутрішній перерізом біля 2см. Льоткову трубку робили з дерева або із залізної трубки. Довжина 
льоткової трубки повинна бути – не менш 0,2 м.  

На площі близько 0,1 га було встановлено 10 гніздових будиночків. В якості підстілки в трьох з 
них були мишачі гнізда, ще в трьох – ганчір’я, погризене мишами, у двох – пріла трава, в останніх 
двох відповідно клоччя і медична вата. Дослідна ділянка мала багату медоносну рослинність для 
приваблювання комах.  

В результаті проведеного експерименту заселеними джмелями виявились такі гніздові 
будиночки: два гнізда з мишачою підстілкою та одне з погризеним мишами ганчір’ям заселили 
джмелі Bomdus terrestris, одне з мишачою підстілкою заселили Bombus fragrans і ще одне гніздо з 
прілою травою джмелі Bombus hortorum. Інші гніздові будиночки залишились незаселені.  

Наприкінці весни одне гніздо джмелів постраждало від нападу чорних садових мурах (Lasius 
niger) та невдовзі було покинуте. Причиною нападу мурах на гніздо джмелів стало надто близьке 
розташування гніздового будиночка до колоній мурах, які напали на гніздо через вириті ними 
підземні ходи. Ці ходи були помічені при розкопуванні гніздового будиночка для огляду. Для 
унеможливлення такого нападу потрібно щільно підганяти одна до одної стінки будиночка не 
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залишаючи щілин, а найменші щілини треба замазувати віконною замазкою, яка не має різкого 
запаху і твердне на повітрі.  

Джмелині гнізда, що не постраждали від мурах нормально проіснували до кінця сезону. 
Кількість особин у джмелиних сім’ях у період найбільшої активності (липень) сягала 20-30 робочих 
особин при одній плідній самці. Найбільший розмір мали сім’ї земляного джмеля (B. terrestris), а 
найменший – 15-20 особин – степовий джміль (B. fragrans). Наприкінці сезону всі джмелині сім’ї 
вивели по декілька самців та 2-3 самки. Після парування самки вертались у гніздо, але не всі. Одна 
або дві самки з окремих гнізд назад не повернулись із невстановлених причин.  

Додатково було проведено дослід з переселення джмелів з природнього гнізда до штучного 
будиночка. Знайдене гніздо степового джмеля (B. fragrans) було поселено до порожнього гніздового 
будиночка. Разом із комірками до будиночка перенесли й частину підстілки – гніздо розташовувалось 
у покинутій мишачій норі. Заселений гніздовий будиночок прикопали у затінку та присипали землею, 
приставивши коротеньку (0,2 м) льоткову трубку, що забезпечило підтримання потрібного джмелям 
температурного режиму. Ця сім’я джмелів також добре розвивалась протягом сезону, що вказує на 
відносну невибагливість джмелів створеної сім’ї до зміни умов, запаху. Тобто, існуюче гніздо саме є 
джерелом запаху, що вказує на можливість використання старих джмелиних гнізд для 
приваблювання джмелів певного виду. Джмелині сім’ї спокійно реагують на зміну місцеположення 
гнізда, але витрачають багато часу на орієнтування. 

Таким чином, за результатами досліджень, можна зробити такі висновки: 
1. Розведення джмелів для потреб сільського господарства можливе при умові відповідності 

штучно створених гнізд природнім; 
2. Гнізда повинні мати внутрішнє оздоблення, що має запах гризунів та прілої трави і не мати 

інших штучних запахів. Наявність такого запаху є запорукою приваблення джмелів у штучні 
гнізда; 

3. При розташуванні гнізд джмелів необхідно врахувати близькість до колоній мурах, які можуть їх 
розорити. Гнізда джмелів необхідно розташувати як найдальше від колоній мурах. 

4. Поселення у штучні гніздові будиночки вже існуючих гнізд джмелів просте, але пошук 
природнього гнізда джмелів потребує багато часу. 

5. Існує можливість цілорічного існування джмелиних гнізд при умові переселення гнізд у теплиці 
на зимовий час.  
Дослідження будуть продовжені у напрямку визначення оптимальної технології розведення 

джмелів – запилювачів огородніх культур у приватних господарствах. 
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УДК: 598.816 : 581.526 (477.53) 
ЩІЛЬНІСТЬ ПОПУЛЯЦІЇ КРУКА (CORVUS CORAX) НА ТЕРИТОРІЇ ПОЛТАВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ У 2005-2006 РР 
Є. Ю. Яніш  

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка 
 
Дослідження проводились маршрутним та картографічним методами (Равкін, 1967) на 

території Бєльського городища (VII-III ст. до н. е., археологічна пам’ятка, яка включає також 
пам’ятки природи і охороняється державою) та від східної частини городища до с. Котельва. Загальна 
обстежена площа складає 10 км2. Спостереження проводились протягом гніздових періодів 2005 та 
2006 рр. 

В 2005 р. на даній території нами всього зареєстровано 9 круків, з яких 2 – цьогорічки. Загальна 
щільність популяції склала 0.5 пар/км2. В ході спостережень за сім’єю круків на Західному городищі 
ми виявили, що вона складається з п’яти особин: двох дорослих, двох пташенят цього року, які 
злетіли з гнізда, але сиділи фактично на одному місці, майже не перелітаючи, та ще одного дорослого 
крука. В годуванні пташенят цього року він участі не приймав, але регулярно підлітав і сидів з ними 
поруч. Дорослі круки агресії не виявляли, а навпаки підлітали до нього й поряд шукали їжу. Згідно 
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нашим спостереженням, ми припускаємо, що це пташеня цієї пари минулого року, яке з якихось 
причин залишилось при батьках. Для більш точних висновків потрібно провести кільцювання та 
більш тривалі спостереження за сім’єю. На жаль, у нас такої можливості не було. 

В 2006 р. на тій же території нами було зареєстровано 10 круків, з яких 1 – цьогорічне пташеня. 
Загальна щільність популяції дорівнює 0.51 пара/км2. Крім того, нами знайдено гніздо тієї ж пари 
круків, за якими спостерігали в минулий гніздовий період. На цей раз сім’я складалась з двох 
дорослих та одного пташеня, яке ще не вилетіло з гнізда. 

Порівняно з іншими областями (які також відносяться до зони лісостепу), щільність популяції 
крука в Полтавській області дещо вище. В 2005-2006 рр. в Київській області щільність популяції 
крука дорівнювала 0.24 пари/км2. У Сумській 0.3 пари/км2, тоді як у Черкаській області в 
Канівському заповіднику та його околицях дорівнювала від 0.4 до 0.52 пари/км2. Таким чином ми 
бачимо, що щільність популяції крука вища там, де менше втручання з боку людини (Канівський 
заповідник та Бєльське городище). 

 
1. Равкин Ю. С. К методике учета птиц в лесных ландшафтах // Природа очагов клещевого энцефалита на Алтае. – 

Новосибирск. – Наука, – 1967. – С. 66 – 75. 
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УДК: 639.4:664.95 
ОБОСНОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ КОМПЛЕКСНОЙ 
УТИЛИЗАЦИИ МИДИЙНОГО СЫРЬЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЧЕРНОГО МОРЯ 

Л. И. Бойко, Г. Н. Девятых 
Одесский филиал Института биологии южных морей НАН Украины 

 
Чёрное море претерпевает глубокие негативные изменения в структуре и функционировании 

морской экосистемы, о чем свидетельствуют такие факты, как увеличение средней биомассы 
одноклеточных водорослей, выражающееся в «цветении воды», заморы донной фауны, массовая 
гибель и даже исчезновение ценных видов морских организмов. 

Однако, некоторые гидробионты, такие как мидии (Mytilus galloprovincialis), по-прежнему 
являются наиболее массовыми, промысловыми и перспективными для культивирования. 
Многолетними исследованиями ОФ ИнБЮМа показана возможность создания в эвтрофированных 
прибрежных водах северо-западной части (СЗЧ) Черного моря высокоэффективных марихозяйств 
производительностью до 500 тонн мидии – сырца с одногектарной установки типа «РИФ» при 
плотности постановки – 1 коллектор на 1 квадратный метр [1]. 

Благодаря массовому оседанию личинок на различных субстратах и конструкциях, высокой 
биопродуктивности в исследуемом регионе, а также уникальной способности фильтровать и 
улучшать качество морской воды, данный объект представляется также перспективным для 
использования в качестве биофильтра в системах гидробиомелиорации. 

Целью проводимых в течение 1990-2005 гг. исследований, в том числе сезонных, явилось 
изучение питательной, пищевой ценности, санитарно-гигиенических и технологических свойств, 
токсикологической безопасности мидийного сырья, добываемого в эвтрофированных водах с 
естественных поселений и с искусственных конструкций и определение направлений комплексного 
его использования. Исследовано сырье из следующих районов: 8-ая станция Большого Фонтана (БФ), 
мидии естественных поселений на каменистом грунте на глубине 10 м; 16-ая станция БФ, мидии 
выращенные на установках типа «РИФ» в 800 м от берега на глубинах 4-10 м; Каркинитский залив, 
обрастатели металлических буровых опор на глубине 7 м; Григорьевский, Тилигульский, Сухой 
лиманы, донные поселения мидий на глубинах от 1,5 до 8 м. 

По технологическим показателям мидийное сырье из СЗЧ Черного моря можно 
охарактеризовать следующим образом: в зависимости от места, глубины, сезона добычи сырья 
уровень загрязняющих примесей может колебаться от 5 до 29  % от изымаемой массы, выход 
товарной мидии, размером створок более 40 мм может составлять 40-80  %, нетоварной (менее 40 мм) 
– 20-40  %, выход мяса – 8-20  %, мидийного бульона, образующегося при бланшировании мидий – 
11-20  %, створок – до 20-30  %. 

Питательная ценность мяса мидии, добытой в изучаемых районах, характеризуется 
следующими показателями: содержание сухих веществ – 22-30  %, «сырого протеина» – 17-22  %, в 
его составе истинного белка – 85-90  %, «сырого» жира – 2-4  %, углеводов – 1,7-4,5  %, минеральных 
веществ – 1,6-2,2  %, калорийность 100 г мяса – 450-530 кДж. В расчете на сухое вещество 
содержание протеина составляет – 65-80  %, жира – 8-13  %, углеводов – 6-15  %, минеральных 
веществ – 6,0-7,5  %, калорийность 100 г сухого вещества – 1745 – 1820 кДж. 

Результаты исследований пищевой ценности мяса мидии свидетельствуют о высоких пищевых 
и диетических достоинствах данного продукта. Качество белка мяса мидий изучали по показателям, 
рекомендованным ФАО/ВОЗ; в сравнении со стандартным белком казеином. В составе белка мидии 
определено 18 аминокислот, в том числе все незаменимые и полунезаменимые, содержание которых 
достигает 45-50  %. Первой лимитирующей аминокислотой является изолейцин, второй – валин, 
третьей – лейцин, дефицит которых по отношению к казеину составляет соответственно 32, 28 и 
17  %. Заменимые аминокислоты характеризуются оптимальным набором и соотношением, учитывая 
степень использования их организмами человека и наземных животных в соответствии со схемой 
Рекцигля. 

По содержанию биогенных макро- и микроэлементов, рекомендованных ФАО/ВОЗ при 
определении пищевой ценности сырья, пищевых и кормовых продуктов, пищевые достоинства мяса 
мидий можно оценить очень высоко. Данный продукт является их концентратором по сравнению с 
мясом рыб и, тем более, с мясом наземных животных. Эти важнейшие для организма людей 
биологически активные вещества (БАВ) участвуют в регуляции всех видов обмена и в важнейших 
физиологических и биохимических процессах жизнедеятельности организма. В мясе мидий с 
натуральной влажностью в зависимости от возраста, физиологического состояния и сезона сбора 
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содержание (мкг/г) никеля составило 0,9-2,4, меди – 1,7-2,8, цинка – 40,2-52,6, марганца – 10,3-16,5, 
железа – 52,6-83,7, алюминия – 29,0-40,5, кобальта – 0,75-1,00, хрома 1,5-3,8, ванадия – 1,2 – 1,6. 
Содержание биогенных макроэлементов (мг/г) составило: калия – 1,15-1,35, натрия – 1,8-2,9, 
кальция – 1,1-1,5, магния – 0,85-0,93. 

Проведенными в СЗЧ Черного моря исследованиями качества мидийного сырья установлено, 
что лучшими технологическими показателями и более высокой пищевой ценностью характеризуется 
сырье, собранное из толщи воды с искусственных конструкций в осенне-зимний сезон с глубины 2-
4 м от поверхности воды. 

По питательной и пищевой ценности мидийное сырье исследуемого региона соответствует 
качеству сырья, добываемого с естественных поселений, либо культивируемого в экологически 
благополучных регионах и используемого для получения пищевой деликатесной, диетической и 
лечебной продукции [2]. При этом токсикологическими исследованиями выявлено, что содержание 
регламентируемых металлов (цинка, железа, олова, ртути, свинца, кадмия, хрома), мышьяка, 
основных хлор-, фосфор-, азотсодержащих пестицидов в мясе и в продуктах переработки мидий не 
превышало ПДК и МДУ. 

Однако в выборе направлений использования данного сырья решающее значение приобрели 
результаты санитарно-гигиенических исследований. Локально, в основном в районе Большого 
Фонтана, акватории загрязняются неочищенными хозяйственно-бытовыми стоками станции 
«Южная», что приводит, особенно в летне-осенний сезоны, к высокой обсемененности мидий 
патогенной микрофлорой. Так содержание клеток Escherichia coli в 1 г сырого вещества мяса мидий 
доходило в районе Григорьевки до 0,9*109, Сычавки – до 0,2*109 – 0,7*109, Санжейки – 0,3*109, 
Большого Фонтана – до 7,5*109 – 8,5*109. Пяти-десятиминутная варка мидий в кипящей воде 
обеспечивает полную элиминацию бактерий кишечной группы, галофильной виброфлоры и снижает 
общую микробную обсемененность до единичных клеток на 1 см³ гомогената мяса моллюсков. 

Наиболее рациональным направлением по переработке мидийного сырья, основным 
источником загрязнения которого является бактериальное, представляется кислотный либо и 
щелочной гидролиз. Термо-и хемодеструкция, происходящие в процессе гидролиза, обеспечивают 
полное устранение всей аккумулированной мидиями патогенной микрофлоры. 

Именно в этом направлении были проведены технологические исследования и разработаны 
модифицированные варианты технологий получения из мидийного сырья СЗЧ Черного моря 
кислотных гидролизатов, аналогичных широко известному МИГИ-К, лечебно-профилактическому 
пищевому продукту. Установлено, что гидролизаты проявляют более высокую биологическую 
активность по сравнению с мясом мидий и обладают свойствами радиопротекторов, стимуляторов 
функций кроветворной и иммунной систем, повышают общую резистентность организма [3]. 

Разработанные ОФ ИнБЮМ модификации, в том числе кислотно-щелочной мидийный 
гидролизат, мидийно-водорослевый гидролизат, позволяют полностью утилизировать мидийное 
сырье, как товарное так и нетоварное, образующийся при бланшировании мидий бульон, а также 
обогатить гидролизат биологически активными веществами водорослей, в частности лечебными 
дозами йода, что позволяет повысить антиоксидантную активность продукта и расширить область 
его использования, например, в геронтологии и гериатрии [4]. 

Присутствие в мидиях широкого спектра веществ, обладающих потенциальными лечебными 
свойствами: иммунностимулирующими, противоопухолевыми, антиоксидантными, определяет в 
настоящее время общую тенденцию – использование моллюсков по более приоритетному 
направлению – получению ряда ценных, лечебных и лечебно-профилактических пищевых продуктов 
и препаратов. 

Для Украины такое направление использования ценнейшего сырья особо актуально. Спектр и 
масштабы заболеваний в Украине связаны не только с возрастающей угрозой глобальных 
экологических загрязнений среды обитания, они существенно скоррегированы трагическими 
последствиями аварии на Чернобыльской АС. Это заболевания тканей, органов, систем, в первую 
очередь страдающих как от прямого, так и от инкорпорированного облучения: крови, эпителия 
кишечника, щитовидной и половой желез. По прошествии нескольких лет со дня трагической аварии 
возникшие проблемы усугубляются возрастанием инкорпорированного (внутреннего) облучения 
пострадавших накопленными в костной ткани радионуклидами. В связи с этим возрастает 
потребность не только в медикаментах, помогающих организму человека бороться с последствиями 
внешней радиации (первого источника), но и в природных препаратах, продуктах питания, 
обладающих протекторными свойствами против внутреннего облучения, способных выводить из 
организма радионуклиды, ионы тяжелых металлов, другие токсические вещества, стимулировать 
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иммунитет и кроветворение, повышать общую резистентность организма. В этом плане 
значительный интерес представляют гидролизаты [3]. 

Таким образом, учитывая социально-экологические проблемы Украины и исследуемого 
региона, выявляется целесообразным использование ценного природного сырья мидий из северо-
западной части Черного моря по приоритетному направлению – получению медпрепаратов и 
лечебно-профилак-тических пищевых продуктов. Украина располагает возможностью получать из 
мидийного сырья ассортимент природных социально-значимых продуктов, обладающих широким 
спектром лечебных свойств. 

При исследовании рынка продуктов из мидий на примере ферментативного гидролизата 
(Биполана), исходя из норм и продолжительности приема, с учетом численности населения, 
подвергшегося радиоактивному облучению (5 миллионов человек), потребность в данном продукте 
составляет 1750 тонн [5]. 

Учитывая также необходимость оздоровления населения, занятого в тяжелых и вредных 
условиях труда, получающего радио- и химиотерапию, проживающего на территориях с 
последствиями различных техногенных катастроф, потребность в подобных продуктах практически 
не ограничена. 

При организации в северо-западной части Черного моря марихозяйств по выращиванию мидий 
либо биомелиоративных систем, основным видом обрастателей которых будут являться мидии, с 1 
квадратного километра акватории возможно получать, как минимум, до 200 тонн мидий. При 
комплексном, безотходном использовании мидийного сырья, из каждой его тонны возможно 
получать до 100 кг мидийного мяса, 200 кг бульона, из них – до 120 кг гидролизата, из створок – 175 
кг минеральной кормовой муки и крупки, из остатка после гидролиза – 40 кг белково-минеральной 
кормовой пасты. 
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Одна из экологических проблем Черного моря – катастрофическое снижение запасов массовых 

и промысловых водорослей, в частности цистозиры и филлофоры. Эти водоросли синтезируют 
уникальные по строению и свойствам полисахариды, обладающие высокой стабилизирующей 
способностью, и являются сырьем для производства альгината и каррагинана – агароида. Как 
следствие – прекращение функционирования заводов по производству альгината в Новороссийске, 
агароида в Одессе, полная зависимость Украины от импорта этих видов продуктов. 

Значение подобной продукции трудно переоценить. Стабилизаторы из водорослей 
обеспечивают заданное агрегатное состояние и, главное, устойчивость различным системам – 
растворам, пенам, суспензиям, эмульсиям. Коммерческий интерес представляют наиболее ценные из 
них – агары, каррагинаны, альгинаты, используемые как загущающие, желирующие, эмульгирующие 
компоненты. 

Стабилизаторы, полученные из водорослей, широко применяют в пищевой, 
микробиологической, фармацевтической, текстильной, бумаго- и кожеобрабатывающей, 
нефтедобывающей и оборонной промышленности. 

Мировое производство фикоколлоидов, в том числе агаров, каррагинанов, альгинатов 
составляет около 40 000 тонн с ежегодным оборотом свыше 300 млн. долларов. Цены на эти 
продукты и на водорослевое сырье во всем мире неуклонно растут. Так, стоимость агара, 
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предназначенного для биохимических исследований, по данным транcконтинентальной корпорации 
Sigma, может колебаться, от 16 до 40 долларов США за 100 г продукта. 

Из-за все возрастающего спроса на сырье (красные и бурые водоросли) и получаемые из него 
продукты, многим из которых придан статус стратегических, каждому производителю обеспечен 
сбыт, в том числе и на внешнем рынке. 

Бесспорно в процессе разрешения комплекса экологических проблем Черного моря 
необходимо приложить все усилия для спасения и восстановления природных запасов ценных видов 
гидробионтов, в том числе красных водорослей, и, в первую очередь, уникального естественного 
поселения филлофоры – поля Зернова, на что потребуются многие годы. 

Реальная перспектива выхода Украины из сложившегося в этой области кризиса – 
марикультура ценных видов макрофитов. В настоящее время страна располагает отечественными 
биотехнологиями культивирования грацилярии и других водорослей, разработанными Институтом 
биологии южных морей НАН Украины [1].  

Для обеспечения рентабельности марихозяйств и производства основных продуктов – 
стабилизаторов из культивируемого сырья необходимо изучить и использовать все ценные 
компоненты сырья и получить максимально широкий спектр приоритетной и коммерческой 
продукции. 

Цель проводимых исследований – изучение биохимического потенциала и технологических 
свойств перспективных для культивирования красных черноморских водорослей, определение 
направлений их комплексного использования для обоснования создания высокоэффективных 
производств по выращиванию уникального сырья и изготовлению из него дефицитных продуктов. 

Объекты исследований – филлофора / Phyllophora nervosa (D.C.) Grev. sf. latifolia; грацилярия 
Gracilaria verrucosa (Huds) Papenf . 

При изучении биохимического потенциала водорослей применяли современные физико-
химические методы исследований: объемно-весовой анализ, хроматография, гельфильтрация, 
спектрометрия, колориметрия и др. Пищевую, биологическую и энергетическую ценность оценивали 
методами, рекомендованными ФАО/ВОЗ. Переваримость основных биополимеров – полисахаридов и 
белков определяли in vitro с применением необходимых комплексов амилаз и протеаз. 

Результаты исследования общего химического состава свидетельствуют о том, что сухое 
вещество водорослей представлено, в основном, органическими веществами: до 86  % в составе 
филлофоры, до 94  % – грацилярии. Содержание в сухом веществе легкогидролизуемых 
полисахаридов (ЛГП) составляет соответственно 40 – 46  % и 35 – 38  %, сумма 
трудногидролизуемых полисахаридов (ТГП) и лигноподобных соединений (ЛПС) составляет 
соответственно 10 – 12  % и 12 – 14  %, «сырого» протеина – 22 – 24  %, на долю истинного белка при 
этом приходится 80 и 65  % соответственно. Содержание «сырого» жира в сухом веществе 
филлофоры и грацилярии составляет 3 – 4  %, каротина в нативном веществе филлофоры – 0,42, 
грацилярии – 0,72 мг  %. Минеральных веществ в филлофоре содержится 13 – 15  %, в грацилярии – 6 
– 12  %. Энергетическая ценность 100 г сухого вещества филлофоры – 1300 – 1450 кДж, грацилярии – 
1200 – 1300 кДж. 

Мономерный состав ЛГП исследуемых водорослей представлен галактозой, глюкозой, 
арабинозой, ксилозой, однако превалирующий полисахарид филлофоры – галактогликан Д-ряда – 
основа получаемого из филлофоры гелеобразователя каррагинана, а грацилярии – галактогликан L-
ряда – агара, наиболее ценного и эффективного природного гелеобразователя. Следует также 
отметить, что в образцах культивируемой грацилярии определено более высокое содержание 
галактозы, чем в дикорастущей водоросли, что позволяет предположить возможность получения 
большего выхода целевого продукта – агара из марикультуры. 

Результаты исследования биологической ценности второго по значению биополимера 
водоросли белка свидетельствуют о том, что в его составе идентифицировано 18 аминокислот, в том 
числе все незаменимые и полунезаменимые, содержание которых у филлофоры достигает 57 – 60  % 
от общего количества в расчете на 100 г белка, у грацилярии – 47 – 50  %. Первой лимитирующей 
аминокислотой филлофоры, в сравнении со стандартным белком казеином, является изолейцин, 
дефицит которого достигает 70 – 80  %, грацилярии – тирозин (дефицит 65 – 68  %). Заменимые 
аминокислоты характеризуются оптимальным набором и соотношением, учитывая степень 
использования их организмами человека и наземных животных. 

Липиды изучаемых объектов характеризуются высоким содержанием ненасыщенных высших 
жирных кислот – до 60  %, на долю незаменимой олеиновой кислоты приходится 25 – 27  %, что 
свидетельствует о высокой биологической ценности липидов красных водорослей. Содержание 
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биогенных макро- и микроэлементов в исследуемых водорослях, как минимум, на порядок 
превышает аналогичные показатели в наземных растениях. Их можно рассматривать в качестве 
естественных минеральных премиксов. Особую ценность представляет комплекс микроэлементов 
(железо, медь, кобальт), регулирующих кроветворение, и уникальность – высокое содержание йода – 
микроэлемента, участвующего во всех жизненно важных обменных процессах от рождения до 
глубокого старения человека. Содержание йода в 100 г сухого вещества филлофоры достигает 0,25 г. 
Для покрытия суточной потребности человека в этом микроэлементе достаточно употребить 0,1 г 
сухой либо 0,5 г сырой водоросли. Важно отметить и тот факт, что большая часть йода в водорослях 
присутствует в наиболее биологически активной форме – в связи с белком, в составе йод-тирозина и 
йод-тироксина, основных элементов гормонов щитовидной железы. 

Однако, органический комплекс красных водорослей малодоступен ферментной системе 
человека и наземных животных. Степень переваримости полисахаридов достигает лишь 30 – 35  %, 
белков – 8 – 10  %. Причина – специфичность строения биополимеров, наличие недоступных типов 
связи между мономерами: в составе ЛГП красных водорослей превалируют нетипичные мономеры – 
галактоза и ксилоза, связанные между собой малодоступными связями α → (1→ 3); β → (1→ 3); β → 
(1→ 4). Основная масса белков принадлежит к гликопротеинам с недоступными пептидазам 
сложноэфирными и О – гликозидными связями. Эти данные свидетельствуют о необходимости 
разработки комплекса специальных технологических приемов, позволяющих расфракционировать 
потенциально ценные компоненты водорослей и рационально их использовать. 

Результаты собственных исследований и анализ литературы о строении и свойствах 
биополимеров водорослей позволили определить возможность модификации их структуры, выявить 
зависимость выхода и качества продукта от условий обработки, варьировать свойства готового 
продукта. 

При исследовании технологических свойств водорослей, разработке новых технологических 
процессов переработки либо совершенствовании традиционных технологий мы руководствовались 
основными экологическими принципами: ресурсосбережение за счет комплексного использования 
сырья, снижение водопотребления и экологическая чистота процесса переработки.  

Так, доказана возможность получения из черноморской грацилярии высококачественного агара 
на уровне мировых стандартов с использованием «мягких» экологически безопасных режимов 
обработки и исключением из технологического процесса «жесткой» щелочной предобработки, 
применяемой в мировой практике для обработки данного вида сырья [2]. 

Нами разработан и апробирован ряд технологических приемов утилизации отходов, 
образующихся в процессе производства студнеобразователей: обогащение обезагаренных водорослей 
молочнокислыми бактериями и получение лечебно-профилактического продукта-эубиотика; 
биотрансформация неиспользованных в процессе экстракции агароида и неусвояемых биополимеров 
водорослей (белков, ТГП, ЛПС) методом твердофазной ферментации в мицелий микромицетов и 
получение легкоусвояемого белково-витаминно-минерального кормового продукта [3]. На стадии 
предварительной обработки водорослей рационально выделение ценных биологически активных 
веществ: пигментов, в том числе каротиноидов, полиненасыщенных жирных кислот, йодбелковых 
соединений для производств фармацевтических, ветеринарных препаратов, лечебно-
профилактических пищевых продуктов. 

Так, ценнейший йод-аминокислотный комплекс йодсодержащих водорослей использован нами 
для получения комбинаторного лечебно-профилактического пищевого продукта – мидийно-
водорослевого кислотного гидролизата, что позволило расширить его лечебные свойства и области 
использования [4]. Разработан и защищен патентом способ покомпонентой переработки водорослей, 
включающей фракционирование сырья с получением студнеобразователя и йодсодержащего 
комплекса, рекомендуемого как сырьевое средство для получения медпрепаратов [5]. 

Анализ научно-технической литературы, результаты проведенных исследований позволяют 
сделать заключение о том, что Украина располагает научным потенциалом, отечественными 
разработками, позволяющими разрешить ряд экологических, экономических и социальных проблем, 
связанных с Черным морем, созданием марикультуры красных водорослей, производств по 
переработке этого ценнейшего сырья, выпуском на его основе дефицитной приоритетной и 
коммерческой продукции: стабилизаторов, лечебно-профилактических пищевых и кормовых 
продуктов. 
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Серед методів оцінки стану риб важливими є гематологічні дослідження. Кров дуже лабільна 

тканина, яка реагує на дію різноманітних факторів. Умови існування впливають на морфологічний 
склад та кількісні показники червоної і білої крові риб. Її картина змінюється в залежності від 
температури і рівня забрудненості, гідрохімічного режиму та інших умов існування риб [1]. 

Лейкоцити є клітинними факторами неспецифічного імунітету, тому лейкоцитарна формула є 
вагомим показником загального стану риб. Загальна кількість лейкоцитів та відсоток окремих їх 
типів клітин в організмі риб коливається і залежить від індивідуальних, вікових особливостей, пори 
року, враження паразитами, присутності в воді токсичних факторів та від інших умов існування. 

Аналіз лейкоцитарної формули дозволяє отримати об’єктивну оцінку фізичного стану кожної 
особини і популяції в цілому. Разом з іншими параметрами, які отримують в популяційних 
дослідженнях, вивчення формули крові може дати відомості цінні і в практичному, і в теоретичному 
відношенні [2]. 

Вивчення внутрішньовидових особливостей клітинного складу крові риб, є необхідним для 
інтерпретації фізіологічних змін, що виникли внаслідок генетичних чи філогенетичних змін, впливу 
факторів зовнішнього середовища. 

Дана робота присвячена порівняльному опису формених елементів крові, їх співвідношенню та 
мінливості у п’яти видів антарктичних риб та чотирьох видів прісноводних риб.  

Матеріалом для роботи слугували 135 екземплярів Notothenia coriiceps, 20 екземплярів 
Trematomus bernacchii, и 10 екземплярів Chaenocephalus aceratus, 12 екземплярів Lepidonotothen 
gibberifrons, 8 екземплярів Parachaenichthys charcoti. Риба була піймана під час зимівки 2003-2004 г. в 
ході 9 Українскої Антарктичної експедиції в районі станції «Академік Вернадський». А також по 5 
екземплярів Carassius auratus gibelio, Cyprinus carpio, Abramis brama, виловленими в Полтавській 
області та 10 екземплярів Carassius auratus з акваріумів лабораторії. 

Кров відбирали з хвостової вени, краплю крові наносили на попередньо знежирене предметне 
скло. Препарати висушували на повітрі, попереджуючи попадання пилу, фіксували в 96  %-му 
етанолі 30 хв. і знову висушували. Фіксовані препарати зберігались в сухому місці до проведення 
цитологічного аналізу. Препарати фарбували безпосередньо перед аналізом: на мазок наливали 
піпеткою 10-15 крапель готового барвника-фіксатора Мая-Грюнвельда, через 3-5 хв. (додають по 
краплинам стільки ж води і продовжують забарвлення іще 1 хв.) після чого барвник змивають 
дистильованою водою і мазок висушують на повітрі. На висушенний мазок наливають свіжо 
приготований розчин барвника Романовського 2 % на 8-15 хв. (в залежності від температури в 
приміщенні), змивають барвник водою і мазок висушують. 

Цитологічні препарати аналізували під світловим мікроскопом із загальним збільшенням 1000. 
Кількість клітин, проаналізованих для кожної риби, складала 5000. Статистична обробка проводилась 
стандартними методами [3]. 

Для визначення формули крові в чотирьох ділянках мазка підраховували близько 1250 клітин, 
ідентифікуючи їх за класифікацією, запропонованою Н.Т. Івановою [4], а потім вираховували 
відсоток кожного типу клітин. 

Класифікація клітин крові риб базується на класифікації, що використовується для клітин 
ссавців. Форменим елементам білої крові риб властиве досить велике різноманіття. В периферичній 
крові досліджуваних видів виділяли наступні формені елементи: незрілі форми – бласти, 
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промієлоцити, мієлоцити, метамієлоцити, паличкоядені нейтрофіли, сегментоядерні нейтрофіли, 
еозинофіли, базофіли, моноцити, лімфоцити. Велика увага приділялась диференціації клітин 
мієлоїдного ряду. Характеристика лейкоцитарной формулы досліджуваних видів представлена на 
діаграмах (рис.1-3). 
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Рис.1 – Лейкоцитарна формула ( %) прісноводних риб 

(Carassius auratus, Carassius auratus gibelio, Cyprinus carpio, Abramis brama) 

Досліджувані види риб було поділено на дві групи, одна група видів є представниками 
антарктичної іхтіофауни, а інша – мешканці річки Ворскла села Залужани Полтавксьої області та 
риби вирощені в умовах лабораторії. Як видно з рисунків, спостерігались деякі відмінності, в 
основному незначні, відносної кількості окремих форм лейкоцитів, як поміж рибами з різних 
умовних груп, так і в середині групи, тобто видові особливості. 

Відсоток бластних клітин в крові досліджуваних видів змінювався від 0 % у Cyprinus carpio та 
Abramis brama до 0,1±0,02 % у Carassius auratus в групі прісноводних риб. У антарктичних видів від 
0,02±0,02 % у Parachaenichthys charcoti до 0,18±0,06 у Lepidonotothen gibberifrons. В крові риб у 
Notothenia coriiceps бласти досягають 0,16 %±0,01,в той час як у риб Trematomus bernacchii та 
Chaenocephalus aceratus їх кількість дещо нижче 0,03 %±0,01. 
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Рис.2 – Лейкоцитарна формула ( %) антарктичних видів риб (Lepidonotothen gibberifrons, 

Parachaenichthys charcoti, Notothenia coriiceps, Trematomus bernacchii, Chaenocephalus aceratus) 

Кількість промієлоцитів у Abramis brama та Cyprinus carpio була однаково низькою 
0,01±0,01 %, тоді як у Carassius auratus gibelio 0,03±0,02 %, а у Carassius auratus 0,07±0,04 %. В крові 
антарктичних видів цей показник був вищим: у Lepidonotothen gibberifrons 0,22±0,06 %, Notothenia 
coriiceps 0,12 %±0,01, у Trematomus bernacchii 0,16 %±0,02, Chaenocephalus aceratus 0,08 %±0,02, і 
лише у Parachaenichthys charcoti 0,01 %±0,01.  

Мієлоцити у Lepidonotothen gibberifrons (0,56 %±0,10), Parachaenichthys charcoti (0,28 %±0,07), 
у Notothenia coriiceps (0,40 %±0,01), Trematomus bernacchii (0,39 %±0,04) і Chaenocephalus aceratus 
(0,32 %±0,05) зустрічаються з практично однаковою частотою. В крові Carassius auratus та Carassius 
auratus gibelio значення даного показника не відрізняється значень у антарктичних риб,0,49 %±0,11 
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та 0,37 %±0,08 відповідно, а у Cyprinus carpio, Abramis brama дещо нижче – 0,22 %±0,06 та 
0,24 %±0,07. Метамиелоциты у антарктических рыб варьировали от 2,25 % до 3,03 %, у Carassius 
auratus та Carassius auratus gibelio кількість метамієлоцитів була на тому ж рівні 2,37-2,27 % тоді як у 
двох інших видів нижче 1,79-1,19 %. 

Кількість паличкоядерних нейтрофілів у Carassius auratus була найнижчою і складала 
1,39 %±0,19 у інших прісноводних видів сягала близько 2 %. В той же час у Lepidonotothen 
gibberifrons складала 2,88 %±0,23, у Parachaenichthys charcoti 3,17 %±0,24, у Notothenia coriiceps 
составляет 3,17 %±0,04, у Trematomus bernacchii 3,07 %±0,11, Chaenocephalus aceratus 3,74 %±0,17, 
тобто значно вище, зокрема, в порівнянні з Carassius auratus. Відсоток сегментоядерних нейтрофілів 
у Антарктичних видів був значно вищим ніж у Carassius auratus (1,51 %±0,20) та Abramis brama 
(1,45 %±0,17) і майже не відрізнявся від даного параметру у Carassius auratus gibelio (2,25 %±0,21) та 
Cyprinus carpio (1,94 %±0,19). 

Еозинофіли в крові антарктичних риб варіювали від 0,02 %±0,01 у Trematomus bernacchii до 
0,16 %±0,01 у Notothenia coriiceps. В крові Carassius auratus цих клітин було 0,11 %±0,05, тоді як у 
Carassius auratus gibelio, Cyprinus carpio та Abramis brama – 0,20 %±0,06, 0,27 %±0,08 та 0,14 %±0,05, 
відповідно. Збільшення еозинофілів у прісноводних риб з природного середовища, можливо 
пов’язано з забрудненням водойм в яких було виловлено цих риб, згідно з літературними даними 
збільшення вмісту еозинофілів в крові риб може свідчити, як про інфекційний чи інвазійний вплив, 
але й про присутність ксенобіотиків в воді [1]. 

Базофіли в крові антарктичних видів складали 7,42 %±0,36, 5,64 %±0,29, 6,86 %±0,06, 
5,54 %±0,14 и 7,38 %±0,23 у Lepidonotothen gibberifrons, Parachaenichthys charcoti, Notothenia 
coriiceps, Trematomus bernacchii та Chaenocephalus aceratus, відповідно. В порівнянні з даними для 
прісноводних видів це значно більше. В крові у Carassius auratus кількість цих клітин складала 
4,52 %±0,33, у Carassius auratus gibelio – 5,29 %±0,31, у Cyprinus carpio 5,25 %±0,31, у Abramis brama 
4,02 %±0,27. 

Значно більш вираженою різниця поміж прісноводними та океанічними видами була в випадку 
з моноцитами. Рівень моноцитів в крові усіх досліджуваних антарктичних видів був біля 7-8 
відсотків. В той час, як у Carassius auratus кількість цих клітин складала 4,33 %±0,33, у Carassius 
auratus gibelio – 4,68 %±0,29, у Cyprinus carpio 4,92 %±0,30, у Abramis brama 4,01 %±0,27. 

За літературними даними вміст моноцитів в крові інших риб є ще нижчим: Sarpa salpa 0 %, 
Diplodus sargus 2 %±0,05, Oncorhynchus mykiss составляло 0,01 %, Dicentrarchus labrax 2 %±0,02 [5]. 

Кількість лімфоцитів в крові досліджуваних видів значно не відрізнялась як в середині умовно 
виділених груп прісноводних та океанічних видів риб, так і поміж цими групами. У Lepidonotothen 
gibberifrons, Parachaenichthys charcoti, Notothenia coriiceps, Trematomus bernacchii та Chaenocephalus 
aceratus відсоток лімфоцитів складав 74,96 %±5,67, 80,84 %±7,10, 76,86 %±6,10, 79,11 %±6,25 и 
74,24 %±5,88, відповідно, від загальної кількості клітин білої крові, що дещо менше, але лише 
незначною мірою відрізняється від прісноводних видів. 

За літературними даними кількість лімфоцитів в крові Oncorhynchus mykiss складає 93 %±0,31, 
у Dicentrarchus labrax – 90 %±0,21 (що на 6-14 відсотків вище ніж у досліджуваних в данійй роботі 
видів риб). Тоді як у Sarpa salpa кількість лімфоцитів складає – 88 %±0,23, а у Diplodus sargus 
70 %±0,25 [5. 
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Рис.3 – Вміст лімфоцитів від загальной кількості лейкоцитів ( %) в периферичній крові риб 

а) прісноводні види Carassius auratus, Carassius auratus gibelio, Cyprinus carpio, Abramis brama; 
б) антарктичні види Lepidonotothen gibberifrons, Parachaenichthys charcoti, Notothenia coriiceps, 

Trematomus bernacchii, Chaenocephalus aceratus 
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Середовище існування у даних досліджуваних груп різко відрізняється, як за температурою 
води й вмістом солі, так і за антропогенним навантаженням, що зазнають. Можливо саме тому 
різниця в складі клітин білої крові найбільше помітна саме поміж представниками прісноводних та 
антарктичних видів риб. В середині виділених груп досліджуваних видів риб, формула крові 
відрізняється значно менше. 

Досліджено видові особливості формули крові п’яти видів антарктичних риб та чотирьох видів 
прісноводних риб виловлених в річці Ворсклі біля села Залужани Полтавксьої області. Отримані дані 
свідчать, що лейкоцитарна формула крові антарктичних видів риб характеризується певною 
специфікою в порівнянні з прісноводними видами, а також вміст лейкоцитів в крові риб з природного 
середовища відрізняється від даного показника у лабораторних. Відмінності спостерігаються в 
основному по моноцитам, миелоцитам, еозинофілам та базофілам. 
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За час, що пройшов після аварії на Чорнобильській АЕС, було накопичено великий об’єм 

інформації щодо кількісних характеристик вмісту радіонуклідів у гідробіонтах [1, 2, 4, 5]. Нажаль, 
радіоекологічні дослідження більшості водних об’єктів поза межами зони відчуження 
Чорнобильської АЕС були вибірковими. На початковому етапі вивчення наслідків аварії розпочали 
систематичні дослідження стану водойм зони відчуження Чорнобильської АЕС та дніпровських 
водосховищ. Значна кількість робіт була присвячена особливостям накопичення радіонуклідів 
гідробіонтами [4, 5]. До теперішнього часу продовжуються дослідження біоти водойм зони 
відчуження, систематичні щорічні дослідження біотичних компонентів дніпровських водосховищ 
були припинені у середині 90-х років минулого сторіччя. Радіоекологічна ситуація в екосистемах 
чисельних водойм на забруднених радіонуклідами територіях України, навіть тих, що розташовані у 
зонах обов’язкового та гарантованого відселення, залишається або взагалі не дослідженою, або 
дослідженою у різні періоди на протязі 1 – 2 років.  

Метою даної роботи було встановлення часових параметрів процесів зниження рівнів 
накопичення радіонуклідів рибами, що дає можливість провести ретроспективний аналіз 
радіонуклідного забруднення іхтіофауни в екосистемах водойм на забруднених територіях. 

Для опису процесів обміну у водній радіоекології прийнято застосовувати кібернетичні моделі, 
що представляють організм у вигляді серії камер, які перебувають у стані взаємодії із водним 
середовищем, – так звані “камерні» моделі. Більш загальним підходом до математичного опису 
радіоекологічних процесів у водному середовищі є побудова нелінійних моделей з урахуванням 
трофічних та конкурентних взаємовідносин між різними видами [3].  

На основі експериментальних досліджень було визначено швидкість переходу 137Cs з організму 
риб до водного середовища [4, 5]. Отримані результати дозволили побудувати однокамерні моделі, 
що описують окремі випадки динаміки вмісту 137Cs в організмах риб [1, 4, 5].  

В найбільш загальному випадку обмін радіонуклідів між організмом і середовищем для 
однокамерної моделі можна описати рівнянням: 

dAf/dt = V(t) – pAf, (1) 
де Af – радіоактивність організму, 
V(t) – надходження (потік) радіонукліда в організм за час dt, 
p – швидкість виведення радіонукліда за рахунок радіоактивного розпаду і біологічного виведення 
елемента з організму.  
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Розв’язання рівняння (1) з початковими умовами (t0, A0) має вигляд: 
Af (t) = exp(–F)(A0 + ∫V(t)exp(F)dt), (2) 

де F(t) = ∫pdt = p(t–to) 
Підставляючи вираз F(t) у рівняння 2 отримуємо: 
Af (t) = exp(–p(t–t0))(A0 + ∫V(t)exp(p(t–t0))dt) (3) 
Рівняння (3) стосується тільки однієї з компонент виведення і в зв’язку з тим, що виведення 

137Cs з організму має багатокомпонентний характер, вміст радіонукліда в організмі описується сумою 
рівнянь (3) для кожної парціальної компоненти виведення.  

Розглянемо динаміку вмісту 137Сs у рибі при А0 = 0 в момент часу t0 = 0 та постійному потоці 
радіонукліда в організм риб (V = const). За нашими даними T3≈10T2≈100T1, A1≈A2≈ 1/3A3, де Ti – 
парціальні періоди біологічного напіввиведення, Ai – парціальні вклади компонент виведення. Тоді 
вміст радіонукліда в організмі описується рівнянням: 

Af (t) = ∑exp(–tln2/Ti) ∫Ai Vexp(tln2/Ti )dt =  
=∑exp(–tln2/Ti) Ai V Ti /ln2 (exp(tln2/Ti )–1)= 
 = ∑ Ai V Ti /ln2 [1– exp(–tln2/Ti )] , I=1,3  (4) 
З рівняння витікає, що вміст радіонукліда досягне рівноважного стану за проміжок часу t > 3T3. 
На рис. 1 представлено рівняння (4) у графічному вигляді. З нього бачимо, що при t >T3 вклад 

швидких компонент виведення у вміст 137Cs менший ніж 7 %. 
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Рис. 1 – Вклад компонент виведення в радіоактивність організму риб 

З огляду на сезонні особливості живлення риб протягом року й уповільнення процесів обміну зі 
зменшенням температури навколишнього середовища, тобто, у припущенні, що в період відкритої 
води надходження радіонукліда V(t) – постійне, T3 = 100 діб, а в період льодоставу V(t) = 0, T3 = 200 
діб, (льодостав з 1 грудня по 1 березня), рівняння (4) має наступний графічний вигляд (рис. 2). 
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Рис. 2 – Динаміка накопичення 137Cs рибами у разі періодичного надходження з кормом 

(1у.од. = щорічному надходженню радіонукліда) 

Необхідно відзначити, що внесок швидких компонентів виведення не перевищує кількох 
відсотків, а розбіг сезонних коливань вмісту радіонукліда досягає половини середнього значення 
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даної величини. Отримані висновки було підтверджено результатами досліджень на водоймі-
охолоджувачі Чорнобильської АЕС [1]. 

Щорічна періодичність сезонних варіацій рівнів накопичення 137Cs дозволяє використовувати 
середньорічні величини для опису багаторічної динаміки вмісту радіонукліда у рибах. 

Для оцінки швидкості зменшення вмісту 137Cs у рибах була обрана загальноприйнята 
експоненціальна модель (3). При цьому, замість швидкості біологічного виведення (р) ми 
застосовуємо швидкість зниження радіонукліда у рибі. Загальноприйнятою розмірністю швидкості 
зниження рівнів накопичення радіонуклідів біонтами є t-1, яку зручніше виражати як період 
зменшення кількості радіонукліда в організмі вдвічі [3]. Для розрахунків було обрано часові 
інтервали, на протязі яких зниження концентрації 137Cs у воді водойм (за даними УкрНДГМІ) від 
року до року були меншими, ніж середньорічна величина концентрації. За період 1990 – 2005 рр. для 
риб бентофагів Київського водосховища швидкість зниження вмісту 137Cs складала 0,13 ±0,013, для 
хижих видів – 0,17±0,014 рік-1 (рис. 3). Таким чином, питома активність 137Cs у риб бентофагів 
знижується вдвічі за 5,3±0,6, у риб хижих видів – за 4,0±0,3 роки. Швидкість зниження вмісту 137Cs у 
бентофагів та хижих видів риб Канівського водосховища вірогідно не відрізнялася та становила 0,12 
±0,02 рік-1, що відповідає зниженню активності радіонукліда вдвічі за 6,0±1,0 роки (рис. 4) .  
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Рис. 3 – Апроксимація динаміки вмісту 137Cs у рибах Київського водосховища 

y = 4E+106e-0,12x

R2 = 0,78

y = 1E+104e-0,12x

R2 = 0,79
1,00

10,00

100,00

1000,00

1985 1990 1995 2000 2005

Роки досліджень

А
, Б
к/
кг

бентофаги
хижі

 
Рис. 4 – Апроксимація динаміки вмісту 137Cs у рибах Канівського водосховища 

Результати радіоекологічних досліджень екосистеми р. Жерев дозволили розрахувати, що у 
річковій екосистемі зниження концентрації 137Cs у рибах вдвічі відбувалося для хижих видів за 2,7 – 
4,9, для бентофагів – 2,5 – 2,8 роки. Вибіркові результати досліджень екосистеми замкненого озера 
(оз. Біле на території Володимирецького району Рівненьської області) дозволили розрахувати 
швидкість зменшення вмісту 137Cs для бентофагів, яка у водоймах такого типу дорівнює 6,4 роки.  

На основі даних [2, 4, 5] аналогічні розрахунки, з урахуванням рівнів накопичення 137Cs рибами 
різних видів та різного типу живлення, були проведені для деяких водойм зони відчуження 
Чорнобильської АЕС. У рибах водойми – охолоджувача Чорнобильської АЕС зменшення вдвічі 
вмісту 137Cs відбувалося у середньому за 5,6 р. За нашими оцінками, процеси зниження рівнів 
накопичення 137Cs рибами оз. Глибоке, яке розташоване на території лівобережної заплави р. 
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Прип’ять, відбувалися дещо повільніше. У середньому період зменшення вдвічі вмісту 137Cs у рибах 
цієї водойми дорівнював 5 – 10 рокам. 

Аналіз проведених розрахунків показав, що у таких різних за гідрологічним режимом та рівнем 
радіонуклідного забруднення водоймах, як водойма-охолоджувач Чорнобильської АЕС, оз. Глибоке, 
Київське та Канівське водосховища, швидкість зниження вмісту 137Cs у рибах вірогідно не 
відрізняється та складає 0,1-0,2 рік-1. Зниження вмісту радіонукліда у рибах річкових екосистем 
відбувається швидше – 0,14-0,28 рік-1. Таким чином, маючи відомості про вміст 137Cs у рибах будь-
якої водойми, при умові перевищення доаварійних рівнів, характерних для цього регіону, можна 
відновити картину динаміки накопичення радіонукліда представниками іхтіофауни приблизно до 
1990 р., тобто періоду встановлення відносної рівноваги у водних екосистемах України. 
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Однією з найгостріших проблем сьогодення є зростання антропогенного навантаження на малі 

річки. 
Малі річки формують водний потенціал місцевого стоку на 60 % [2]. Води малих річок 

Вінницької області використовуються сільським господарством (зрошення, водопій тварин, 
вирощування водоплавної свійської птиці, риборозведення), АПК (цукрозаводи, маслозаводи, 
плодоовочево-консервні, спиртово-горілчані заводи, м’ясокомбінати), комунальним господарством, 
ПЕК (наприклад, Ладижинська ТЕС). Як результат – теплове, органічне, токсичне забруднення. 

Малі річки зазнали зарегулювання річкового стоку при спорудженні гребель, водосховищ, 
ставів. Внаслідок чого, суттєво змінюються гідрологічний, гідрохімічний, гідробіологічний режими. 
Це призводить до втрати природної стійкості водних екосистем малих річок. 

Отже, нагальною проблемою малих річок є якість води. Така ситуація вимагає проведення 
систематичних гідрохімічних досліджень та їх аналізу. 

Метою наших досліджень є здійснення гідрохімічного аналізу поверхневих вод басейну р. 
Південний Буг Вінницької області. 

В процесі дослідження використовувалися польові, лабораторні (обов’язкова програма 
контролю якості поверхневих вод за гідрохімічними та гідрологічними показниками) методи, аналіз 
фондових і літературних джерел. 

На території Вінницької області найбільша кількість малих річок належить басейну 
р. Південний Буг (56 %). Більшість малих річок області (60 %) , що мають довжину понад 30 км і 
площу водозабору від 31,2 до 1770 км2 належать до басейну р. Південний Буг. Вінницька область 
посідає одне з перших місць в Україні за кількістю ставів (за даними інвентаризації 2000р. їх 
кількість становить 4033, загальною площею майже 32тис.га). На річках Вінниччини створено 636 
водосховищ [1]. 

Річки басейну р. Південний Буг є основним постачальником води у Вінницькій області (95,2 % 
водозабору області), маючи площу водозабору 16400км2. Майже 26 % від усього водозабору області 
припадає на Ладижинську ТЕС (рис. 1). 
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Рис.1 – Водоспоживання води басейну р. Південний Буг (млн. м3 на рік; 2005р.) 

Результати гідрохімічних досліджень води річок Південний Буг, Соб, Рів за основними 
показниками наведені у табл. 1. 

Необхідно зазначити, що вміст розчиненого кисню у воді р. Південний Буг (водозабір м. 
Хмільник) та у воді Сутиського водосховища становить відповідно 2,5мг О2/дм3 та 1,9мг О2/дм3, що є 
нижчим за ГДК. Найвищі концентрації органічних сполук спостерігалися у квітні, травні, липні, 
серпні, жовтні 2006р. (8,9–14,8мг О2/дм3). Перевищення ГДК показника БСКповне свідчить про 
забруднення води органічними сполуками. Концентрація феруму сумарного перевищувала ГДК у 
квітні – травні, і становила 0,32–0,5мг/дм3. Найвищі значення показника кольоровості фіксувалися у 
січні – березні та серпні місяці. Вміст сульфатів, хлоридів, кальцію, магнію, міді у воді річок 
Південний Буг, Соб, Рів знаходяться нижче ГДК. Не виявлено у воді вмісту хрому шестивалентного. 

Радіоактивне забруднення води р. Південний Буг для 137Cs знаходиться у межах 0,73–
2,25пКі/дм3, для 90Sr – 1,33–4,83пКі/дм3. Ці показники знаходяться нижче допустимих рівнів 
(54,0пКі/дм3) [1]. 

Води річок Рів і Соб характеризуються перевищенням ГДК за вмістом органічних сполук та 
кольоровості. Концентрації інших домішок (амоній сольовий, нітрати, нітрити, ферум сумарний) 
знаходяться нижче ГДК для водойм господарсько-побутового призначення. 

Таблиця 1 – Результати гідрохімічних досліджень поверхневих вод басейну р. Південний Буг 
Вінницької області 

Назва об’єкту Гідрохімічний показник 
р. Пдівденний Буг р. Рів (права притока) р. Соб (ліва притока) 

Вміст розчиненого кисню, мгО2/дм3 4,0–19,1* 5,6–15,4 7,2–16,7 
Загальна твердість, мг · екв/дм3 3,89–5,73 4,85–5,09 4,85–57,3 
Сухий залишок, мг/дм3 286–599 330–393 340–423 
БСКповне, мгО2/дм3 1,9–14,8 3,09–6,0 8,4–9,3 
ХСК, мгО2/дм3 15,0–62,3 19,5–49,5 28,5–39,0 
Амоній сольовий, мг/дм3 0,87–1,33 0,7–1,02 0,78–1.17 
Нітрити, мг/дм3 0,29–0,58 0,21–0,49 0,30–0,51 
Нітрати, мг/дм3 7,5–9,6 7,2–8,7 7,9–9,2 
Ферум сумарний, мг/дм3 0,13–0,51 0,10–0,21 0,11–0,27 
Кольоровість, о 35,4–59,2 45,5 49,0 
Примітка: *– наведено відповідно min та max значення показників. 

Результати гідрохімічного аналізу свідчать про забруднення поверхневих вод басейну р. 
Південний Буг Вінницької області органічними сполуками і невідповідність якості води нормам 
СанПіН №4630–88 за органолептичними показниками (кольоровість). Для зменшення 
антропогенного впливу на водні екосистеми необхідно виявляти джерела надходження стічних вод 
господарсько-побутового, промислового та сільськогосподарського походження з метою запобігання 
надходження домішок у поверхневі води. 

 
1. Звіт Державного управління екології та природних ресурсів у Вінницькій області. – Вінниця, 2004. – 65с. 
2. Мудрак О.В. Екологічні проблеми малих річок Вінницької області і шляхи їх вирішення // Екологічний вісник.–2004. – 

№3. – С.26–29. 
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ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ И ПРИРОДНЫХ ФАКТОРОВ СРЕДЫ 

НА УРОВЕНЬ ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ МОДИФИКАЦИИ СЫВОРОТОЧНЫХ БЕЛКОВ 
ЧЕРНОМОРСКИХ РЫБ 

Ю. А. Граб, И. И. Дорохова, И. Н. Залевская  
Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского 

 
С развитием техники и производства, вследствие химизации сельского хозяйства резко 

увеличилась антропогенная нагрузка на окружающую среду. В связи с этим возникла необходимость 
в организации специальных наблюдений за изменениями в состоянии биосферы под влиянием 
человеческой деятельности. Особенно остро в последнее время стоит вопрос загрязнения 
гидросферы, так как вследствие этого резко снизилась продуктивность Мирового океана, под угрозой 
сохранение его биоразнообразия. На этом основании первоочередной задачей научных исследований 
стало обнаружение одной из зон экологического кризиса и экологического бедствия. Есть несколько 
методов выявления таких зон и, прежде всего это химические методы определения вредных веществ 
в окружающей среде. Однако многие из этих методов дорогостоящие и не дают достаточно 
информации для понимания патогенного влияния на популяции и сообщества загрязняющих агентов 
[3]. 

В связи с этим существует группа методов биотестирования, или биоиндикации. Биоиндикация 
– это методика оценки экологического состояния окружающей среды по реакциям обитающих ней 
биологических систем. Она одинаково допустима для выявления вредного действия на биосистемы 
как физических, так химических и биологических факторов или их суммарного эффекта. Рыбы, как 
последнее звено трофической цепи, водоемов, в ряде случаев представляют собой хорошие тест-
объекты [4]. 

Многочисленные исследования показали, что различные ксенобиотики стимулируют защитные 
системы организма, в результате функционирования которых происходит генерация активных форм 
кислорода. Окислительная модификация белков, вызванная активными формами кислорода, не 
только модифицирует аминокислотные остатки, но и нарушает пространственную структуру белков, 
вызывает агрегацию и денатурацию и связана с изменением их структурной организации, 
сопровождающейся фрагментацией с образованием низкомолекулярных компонентов. В результате 
снижается или исчезает их многообразная функциональная активность (ферментативная, 
регуляторная, участие в матричных синтезах, транспорт ионов и липидов), а некоторые из них 
становятся аутоантигенами или способствуют мутациям [2, 5]. Учитывая большую и очень 
разнообразную функциональную нагрузку белков, их окислительная модификация может носить, в 
отличие от пероксидации липидов, более избирательный и специфический характер при стрессовых 
состояниях. 

На этом основании целью настоящей работы явилось изучение уровня окислительной 
модификации белков в сыворотке крови некоторых видов рыб из бухт г. Севастополя, 
характеризующихся разным уровнем антропогенной нагрузки. 

Материалом для исследования служила сыворотка крови рыб: налим (Gaidropsarus 
mediterraneus Linne), скорпена, или морской ерш, (Scorpaena porcus Linne), ставрида (Trahurus 
mediterraneus ponticus Alee)), смарида (Spicara flexuosa Raf) и мерланг (Odontogadus merlangus euxinus 
Nordmann), выловленных в двух Севастопольских бухтах (Карантинная и Мартынова). 

Кровь у рыб отбирали из хвостовой вены при помощи пастеровской пипетки. Сыворотку 
получали методом отстаивания. Отобранную сыворотку использовали для определения 
окислительной модификации белков сыворотки крови. 

Метод оценки окислительной модификации белков основан на реакции взаимодействия 
окисленных аминокислотных остатков белка с 2,4-динитрофенилгидрозином (2,4-ДНФГ) с 
образованием 2,4-динитрофенилгидразонов [1]. Оптическую плотность образовавшихся 2,4-
динитрофенилгидразонов регистрировали на спектрофотометре СФ-16 при длинах волны λ = 346, 
370, 430, 530 нм. Рассчитывали в единицах оптической плотности на один мл сыворотки. Для 
статистического анализа полученных данных проводили компьютерную обработку данных с 
помощью программы «ORIGIN 7.0» на ПК Intel Pentium III 

В результате реакций окисления белков могут образовываться альдегидные и кетонные 
группировки аминокислотных остатков, которые взаимодействуют с 2,4-ДНФГ.  

В сыворотке крови исследуемых видов рыб были выявлены продукты окисления белков, 
которые прореагировали с 2,4 –динитрофенилгидрозином. Основное количество образовавшихся 
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динитрофенилгидразонгов относится к альдегидо- и кетонопроизводным нейтрального характера. 
Уровень альдегидо-, а особенно кетонопроизводных основного характера значительно ниже. У 
отдельных особей кетонодинитрофенилпроизводные основного характера не определялись. Уровень 
кетонодинитрофенилпроизводных основного характера является, по-видимому, индивидуальным 
показателем, так как крайне сильно варьирует у представителей одного вида и часто не зависит от 
уровня других производных (таб. 1.). 

Различия в содержании окисленных белков могут быть обусловлены принадлежностью к 
различным экологическим группам. Скорпена, характеризующаяся самым низким содержанием 
окисленных белков, является донной рыбой. Налим и мерланг принадлежат к одной экологической 
группе – придонные рыбы, и их показатели сходны, достоверно отличие только производных 
основного характера (430 нм). Степень окислительной модификации белков налима и мерланга 
достоверно выше соответствующих показателей у скорпены. 

Таблица 1 – Содержание 2,4-динитрофенилгидразонов в сыворотке крови разных видов 
Черноморских рыб (M±m) 

Длина волны, нм Объект исследования 
346 370 430 530 

Скорпена 1,87±0,09 3,01±0,19 1,25±0,07 0,21±0,02 
Налим 3,84±0,21 5,07±0,29 2,76±0,18 0,27±0,02 
Мерланг 4,15±0,25 5,51±0,36 3,53±0,22 0,55±0,03 
Смарида 5,70±0,37 7,21±0,50 4,04±0,25 0,58±0,05 
Ставрида 5,21±0,18 7,39±0,12 3,85±0,13 0,56±0,02 

Р1 
Р2 
Р3 

< 0,001 
< 0,01 
< 0,05 

< 0,001 
< 0,001 
< 0,01 

< 0,001 
< 0,01 
н/д 

< 0,001 
< 0,05 
н/д 

Примечание: р1 – достоверность изучаемого показателя между ставридой и скорпеной, р2 – достоверность различий между 
ставридой и налимом; р3 – достоверность различий между ставридой и мерлангом. 

Смарида – представитель придонно-пелагических рыб, ее показатели окислительной 
модификации достоверно выше показателей у скорпены, налима и мерланга, за исключением 
альдегидных производных основного характера (430 нм) мерланга.  

Ставрида является пелагической рыбой, степень окислительной модификации у нее почти такая 
как у смариды, достоверных различий между двумя этими видами не выявлено.  

Можно наблюдать тенденцию к увеличению содержания белков, подвергнувшихся 
окислительной модификации от скорпены к смариде и ставриде, что соответствует – от донных к 
придонным и от придонных к придонно-пелагическим и пелагическим.  

Максимальный уровень окислительной модификации наблюдается у рыб с максимальной 
подвижностью (из представленных в работе) – смариды и ставриды, а минимальный (в 2-3 раза ниже) 
– у малоподвижной скорпены.  

 Таким образом, можно предположить, что различия в уровне окислительной модификации 
белков связаны с разной скоростью обмена веществ у данных видов рыб, и, самая высокая степень 
ОМБ характерна, соответственно, для подвижных рыб с большой скоростью метаболизма. У 
малоподвижных рыб, скорость обмена веществ которых невелика, уровень окислительного 
повреждения белков ниже. 

Также была проведена работа по определению уровня окислительной модификации у 
представителей одного вида (Odontogadus merlangus euxinus (Nordmann)), обитающего в различных 
бухтах г. Севастополя (табл. 2). 

Таблица 2 – Содержание 2,4-динитрофенилгидразонов в сыворотке крови мерланга, 
ед. опт. плотности 

Место сбора, бухты Длина волны, нм 
б. Карантинная б. Мартынова 

346 4,15±0,25 2,57±0,16 
370 5,51±0,36 3,06±0,28 
430 3,53±0,22 1,64±0,11 
530 0,55±0,028 0,57±0,08 

 Примечание: различия показателя между бухтами достоверны при длинах волн 346 – 430 нм; р < 0,01 
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Проведенные исследования показали, что уровень окислительной модификации белков у рыб, 
выловленных из Карантинной бухты, достоверно выше, чем у рыб из Мартыновой. По данным Гос. 
инспекции по охране Черного моря показано, что Карантинная бухта испытывает более сильную 
антропогенную нагрузку, видимо это явилось причиной увеличения уровня содержания продуктов 
перекисного окисления белков у рыб из Карантинной бухты [4]. 
1. Показано, что процессы перекисного окисления белков являются видоспецифическим признаком, 

зависящим от условий обитания и подвижности рыб. 
2. Выявлено, что окислительная модификация белков в качестве биомаркёров позволяет 

эффективно оценить состояние гидробионтов и среды их обитания в условиях разного уровня 
антропогенной нагрузки. 

3. Установлено, что метод определения уровня процессов окислительной модификации белков 
может использоваться в системе биомониторинга. 
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ДО ВИВЧЕННЯ ЕПІФІТОННИХ ІНФУЗОРІЙ РІЧКИ МОКРА МОСКОВКА В МЕЖАХ 
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К.О. Домбровський, А.О. Гурський, О.І. Кирилаха 
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Річки, що протікають по урбанізованим територіям, в теперішній час зазнають інтенсивного 

впливу антропогенних факторів. Їх гирла зневоднені, русла спрямлені, берега забудовані, а вони самі 
є фактично відстійником численних промислово-господарських і каналізаційних стоків від 
розташованих на водозбірній площі заводів і підприємств, а також житлового сектора. Прикладом 
може бути р. Мокра Московка, яка опинилася майже в центрі м. Запоріжжя і являється по суті 
колектором, до якого потрапляють ливневі й стічні води міста. В наслідок замулення річки 
утворюються значні площі мілководних ділянок, які інтенсивно заростають вищою водною 
рослинністю на поверхні якої поселяються різні представники епіфітонного угруповання. 

Вільноживучі інфузорії (тип Ciliophora Doflein) – важливий компонент водних екосистем. Як 
редуценти інфузорії поряд з іншими організмами беруть участь в процесах самоочищення водойм і 
водотоків, а також при біологічному очищенні забруднених стічних вод. Від функціонування 
угруповань найпростіших залежить подальший шлях трансформації органічної речовини, що 
створюється за рахунок первинної продукції, по різних трофічних ланках і рівнях екосистеми. 

Дослідження епіфітонних інфузорій проводили ряд авторів [1-5], але не достатньо вивченими 
залишаються ці найпростіші урбанізованих річок в умовах підвищеного антропогенного впливу. 
Тому нами було проведено дослідження видового складу інфузорій та інших безхребетних епіфітону 
річки Мокра Московка в межах міста Запоріжжя, що поселяються на зануреній вищій водній 
рослинності – Zannichellia palustris L. 

Відбір гідробіологічного матеріалу проводили в осінньо-зимовий період (вересень – грудень) 
2006 року на постійній станції (плес – перекат) у нижній ділянці водотоку – трохи вище Автовокзалу 
№ 1 м. Запоріжжя. Усього було відібрано та оброблено 12 якісних проб. Визначення інфузорій до 
виду проводили після змиву епіфітону за допомогою дрібної щітки з фрагментів зануреної 
рослинності або досліджували безпосередньо самі фрагменти зануреної рослинності під мікроскопом 
й виявляли інфузорій у висячій краплі в живому стані. 

За період дослідження на Z. palustris було виявлено 6 видів епіфітонних інфузорій, що 
відносяться до 3 підкласів. До підкласу Holotricha відноситься – Plagiopyla nasuta Stein; до Peritricha 
– Vorticella convallaria L., Zoothamnium arbuscula Ehrenberg, Paramecium caudatum Ehrenberg, P. 
aurelia Ehrenberg; до Suctoria – Podophrya fixa O.F. Muller. 
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Всі виявлені види епіфітонних інфузорій річки Мокра Московка належать до сапробних форм, 
вони характеризують фоновий стан забруднення води досліджувального водотоку, що відповідає 
альфамезосапробному рівню. 

Також в угрупованні епіфітону на зануреній вищій водній рослинності були виявлені й інші 
організми: коловертки – Dicranophorus forcipatus (Muller), Lepadella nana Boshko; олігохети – Pristina 
aequiseta Bourne; веслоногі ракоподібні – Nitocra divaricata Chappuis; личинки одноденок – Cloeon 
dipterum L.; личинки хірономід та нематоди (представники останніх двох груп до виду не 
визначались). 

Занурена вища водна рослинність – Z. palustris відіграє провідну роль у формуванні виявлених 
найпростіших та інших супутніх безхребетних, так як вона являється едифікатором епіфітонного 
угруповання. 

Для визначення ролі епіфітонних інфузорій та інших безхребетних угруповання у продукційно-
деструкційних процесах органічної речовини у водоймі, необхідно в подальшому проводити 
вивчення цих гідробіонтів на різноманітних вищих водних рослинах річки Мокра Московка протягом 
всього року. 
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УДК: 595.762 (477.74) 
К ИЗУЧЕНИЮ ВОДЯНЫХ ПЛОТОЯДНЫХ ЖУКОВ (COLEOPTERA, HYDRADEPHAGA) 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКА «ГРАНИТНО-СТЕПНОЕ ПОБУЖЬЕ» 

В. Г. Дядичко 
Одесский филиал Института биологии южных морей НАН Украины 

 
Регионально-ландшафтный парк «Гранитно-степное Побужье» расположен в южной части 

Украинского кристаллического щита, в пределах Первомайского, Арбузинского, Доманевского и 
Вознесенского административных районов Николаевской области. Парк был образован в 1994 году, 
занимает площадь около 6,5 тыс. га и включает каньон р. Южный Буг и устьевые участки рек 
Мертвовод, Большая Корабельная и Бакшала (Ключко, Шешурак, 2004, Парафило, 2004). Биота 
Гранитно-степного Побужья богата реликтовыми и эндемичными формами (Шапаренко, 2005) и 
привлекает пристальное внимание специалистов по различным группам живых организмов, в том 
числе и энтомологов, однако водяные жуки подотряда Adephaga данной территории до сих пор не 
исследовались. 

Материалом для настоящего сообщения послужили жуки семейств Haliplidae и Dytiscidae, 
собранные автором в экспедиционных выездах в июле – августе 2001 и 2003 гг. в окрестностях с. 
Курипчино Первомайского р-на Николаевской области. Всего изучено около 500 экземпляров жуков 
из указанных семейств. Сборами были охвачены прибрежные мелководья Южного Буга, впадающие 
в него ручьи, террасные родниковые водоемы, и дождевые лужи. Основными методами сбора 
служили кошение гидробиологическим сачком квадратной формы со стороной 30 см и установка 
безприманочных ловушек типа верши, изготовленных из пластиковых бутылок. 

В результате проведенных исследований в водоемах парка отмечено 27 видов Hydradephaga.  
Семейство Haliplidae – Плавунчики: 

1. Peltodytes caesus (Duftschmid, 1805) 
2. Haliplus (Neohaliplus) lineatocollis Marsham, 1802 
3. H. (Haliplus) ruficollis (De Geer, 1774) 
4. H. (H.) fluviatilis Aubè, 1836 
5. H. (H.) immaculatus Gerhardt, 1877 
6. H. (Liaphlus) flavicollis (Sturm, 1834) 

Семейство Dytiscidae – Плавунцы: 
7. Copelatus haemorrhoidalis (Fabricius, 1787) 
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8. Hydroglyphus geminus (Fabricius, 1792) 
9. Hydroporus angustatus Sturm, 1835 
10. H. palustris (Linnaeus, 1761) 
11. H. planus (Fabricius, 1781) 
12. Porhydrus lineatus (Fabricius, 1775) 
13. Hydrovatus cuspidatus (Kunze, 1818) 
14. Laccophilus hyalinus (De Geer, 1774) 
15. L. minutus (Linnaeus, 1758) 
16. Platambus maculatus (Linnaeus, 1758) 
17. Agabus (Gaurodytes) bipustulatus (Linnaeus, 1767) 
18. A. (Agabus) undulatus (Schrank, 1776) 
19. Ilybius fenestratus (Fabricius, 1781) 
20. I. similis C.G. Thomson, 1856 
21. I. quadriguttatus (Lacordaire in Boisduval et Lacordaire, 1835) 
22. I. fuliginosus (Fabricius, 1792) 
23. Colymbetes fuscus (Linnaeus, 1758) 
24. Rhantus (Rhantus) suturalis (MacLeay, 1825) 
25. Cybister (Scaphinectes) lateralimarginalis (De Geer, 1774) 
26. Dytiscus dimidiatus Bergsträsser, 1778 
27. Hydaticus (Hydaticus) transversalis transversalis (Pontoppidan, 1763) 

Наибольшее количество видов (22) отмечено в родниковых террасных водоемах, только здесь 
были собраны H. angustatus, H. planus, A. undulatus, все виды рода Ilybius, H. (H.) t. transversalis. В 
непересыхающих ручьях, впадающих в Южный Буг, зарегистрировано 14 видов жуков, в русловых 
стациях реки 12 видов, только здесь отмечены H. (L.) flavicollis, D. dimidiatus, C. (S.) lateralimarginalis. 
В дождевых лужах собрано 4 вида, исключительно в них встречен H. planus. Наконец, в 
пересыхающих ручьях Hydradephaga представлены 1 видом A. (G.) bipustulatus. 

Собранные виды принадлежат к следующим экологическим группам (по классификациям В.Н. 
Граммы (1974) и М.Ф. Мателешко (1987), с изменениями): 
1. Речные реофилы – обитатели русловых стаций рек: H. fluviatilis, H. (L.) flavicollis; 
2. Ручьевые реофилы – обитатели ручьев: P. maculatus, L. hyalinus; 
3. Лимнокренофилы – обитатели слабопроточных родниковых водоемов: H. (N.) lineatocollis, H. (H.) 

immaculatus, H. (H.) ruficollis, H. palustris, H. cuspidatus, A. (G.) bipustulatus; 
4. Инундантиофилы – обитатели разливов рек и пойменных стоячих водоемов в первое время их 

существования: C. haemorrhoidalis, A. (A.) undulatus, P. lineatus, Il. fenestratus, D. dimidiatus, C. (S.) 
lateralimarginalis; 

5. Политопные лимнофилы – обитатели разнообразных стоячих водоемов: P. caesus, H. geminus, H. 
angustatus, H. planus, L. minutus, Il. quadriguttatus, Il. similis, Il. fuliginosus, C. fuscus, R. (R.) 
suturalis, H. (H.) t. transversalis. 
По отношению к температуре воды среди собранных видов отмечены криофильные (H. (N.) 

lineatocollis, H. palustris, L. hyalinus, P. maculatus, A. (G.) bipustulatus) и эвритермные формы, 
термофилы не обнаружены.  

С точки зрения фаунистики интересны находки H. (L.) flavicollis, H. palustris, L. hyalinus и P. 
maculatus, которые редки в степной зоне Украины и приурочены здесь к интразональным биотопам, 
прежде всего, к долинам рек. 

Сравнение фауны исследованного участка Южного Буга с другими реками Юго-западной 
Украины показало значительное сходство с населением малой непересыхающей реки Савранки и 
водоемов ее бассейна, что обусловлено, на наш взгляд, близкими условиями обитания жуков в 
экосистемах этих рек. 

Как и бассейне Савранки, на территории парка богато представлены реофильные виды жуков, 
что позволяет нам характеризовать его водоемы как слабозагрязненные. 

В ходе проведения дальнейших исследований можно ожидать обнаружения гораздо большего 
числа видов, т.к. сборы были проведены во второй половине лета, когда видовой состав данной 
группы на юге Украины часто бывает обедненным в связи с пересыханием многих водоемов и 
особенностями биологии водяных плотоядных жуков. Тем не менее, полученная информация дает 
первичное представление о фауне и экологии Hydradephaga «Гранитно-степного Побужья». 
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УДК: 639.2.053:597.2/.5:556.155:612.015»324» 
ОЦІНКА СПУПЕНЮ ГОТОВНОСТІ РИБ СУЛИНСЬКОЇ ЗАТОКИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКОГО ВОДОСХОВИЩА ДО ЗИМІВЛІ ПІСЛЯ ВЕГЕТАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ 
ЗА ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ 

М. Ю. Євтушенко, О. Г. Зіньковський, О. С. Потрохов, Н. Я. Рудик-Леуська1 
Інституту гідробіології НАН України 
1Національний аграрний університет 

 
Сулинська затока розташована в нижній частині Кременчуцького водосховища. Її акваторія 

займає більше 27 тис. га, що близько 11  % від загальної площі водойми [1]. 
Відомо, що накопичення запасних речовин в організмі риб за вегетаційний період істотно 

залежить, як від температурних умов у нагульний період (розрахунки у градусо-днях), так і в цілому 
від стану кормової бази водойми (кількості й видового складу кормових організмів) [2, 3]. Нами 
вивчені кількісні характеристики нагромадження загальних ліпідів, білків і глікогену в печінці й 
м’язах промислових видів риб (лящ, плітка) із Сулинської затоки протягом двох вегетаційних 
періодів. Для досліджень зразки тканин риб відбирали восени, тобто напередодні переходу їх до 
зимівлі. 

2004 рік характеризувався більш низькими середньомісячними показниками температури води 
(12,6 0 С), а також меншою сумою градусо-днів (389) за вегетаційний період у порівнянні з 
наступним, 2005 роком (13,0 0С та 403 градусо-дні). У той же час у Сулинській затоці (2004 р.) 
спостерігався більший розвиток біомаси фітопланктону (в 4,09 рази) і зоопланктону (на 6  %) у 
порівнянні з 2005 р., але менший розвиток «м’якого бентосу» (у 1,6 разів). Таким чином, кількість 
основних кормових об’єктів статевозрілих особин ляща й плітки в більше холодний вегетаційний 
період було значно меншою. 

Як видно з таблиці 1 і 2 у більш холодний рік і за зниження біомаси бентосних організмів у 
водоймі в печінці ляща відзначались більш низькі показники за вмістом загальних ліпідів і глікогену, 
як у самців, так і в самок. У той же час для плітки характерно, що на кількість ліпідів у печінці дані 
зміни середовища не вплинули. Навпаки, вміст ліпідів у печінці був значно вищим (в 1,7–1,8 разів) у 
риб із Сулинської затоки. Очевидно, плітка як екологічно більш полівалентний вид, який має 
широкий ареал поширення й зустрічається в зонах із суворим кліматом, у меншій мірі залежить від 
погодних умов у вегетаційний період. У той же час за зниження температури води витрати енергії 
більш низькі, у зв’язку із чим кількість ліпідів у печінці зростає. Однак, загальна жирність риб в 2005 
р. була дещо нижчого (3 бали – 2005 р.; 4 бали – 2004 р.). 

Таблиця 1 – Вміст ліпідів у печінці й м’язах риб із Сулинської затоки в осінній період,  % 
Лящ Плітка 

♀ ♂ ♀ ♂ Рік 
дослідження 

M m M m M m M m 
Печінка 

2004 4,44 0,51 5,11 0,28 2,60 0,16 2,50 0,35 
2005 3,85 0,19 4,29 0,38 4,64*** 0,20 4,24*** 0,22 

М’язи 
2004 1,71 0,33 1,4 0,21 1,00 0,20 0,90 0,10 
2005 0,74** 0,07 0,68** 0,05 0,78 0,04 0,72 0,08 

Примітка: ** – Р < 0,05; *** – Р < 0,01 

Також спостерігалось зниження вмісту глікогену в печінці й м’язах риб у низькотемпературний 
рік: у печінці – в 1,29–1,49 разів (лящ) і в 1,08–1,69 разів (плітка); у м’язах – у ляща не змінювався, у 
плітки зменшився в 1,07–1,95 разів. 

Таблиця 2 – Вміст глікогену в печінці й м’язах риб із Сулинської затоки в осінній період, мг % 
Лящ Плітка 

♀ ♂ ♀ ♂ Рік 
дослідження 

M m M m M m M m 
Печінка 

2004 3535,3 507,4 3231,5 371,2 2602,7 436,4 3730,4 46,0 
2005 2369,5 127,9 2504,2 85,1 2404,6 115,5 2209,4*** 132,7 

М’язи 
2004 91,4 13,6 88,7 8,4 193,5 39,5 93,0 16,4 
2005 105,6 9,6 104,9 2,8 99,1** 3,3 86,6 7,9 

Примітка: ** – Р < 0,05; *** – Р < 0,01 
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У м’язах як ляща, так і плітки відзначене менше накопичення ліпідів в умовах з більш 
низькотемпературними умовами (2005 р.). При цьому встановлені відхилення в запасних ліпідів у 
м’язах між роками носили достовірний характер тільки для ляща, як менш витривалого до дії 
факторів навколишнього середовища виду риб. 

Таким чином, за несприятливого температурнго режиму і умовами живлення протягом 
вегетаційного періоду відзначалось зниження накопичення макроенергетичних речовин в організмі 
риб, що не могло не позначитися на відтворювальній здатності статевозрілих риб і на їхній 
виживаності в зимовий період. 

Вміст білків у печінці й м’язах плітки й ляща у меншій мірі залежать від дії факторів 
навколишнього середовища. Даний показник є більше стабільним і має явно виражену видову 
специфічність. Зокрема, різке зниження й збільшення вмісту білків в організмі здебільшого 
відображає перебіг патологічних процесів, що в цілому викликає загальну загрозу існуванню риб. 
Тому організм риб пристосовується до умов життя й виробляє особливі адаптаційні механізми до 
сформованих факторів середовища. Однак, як показали наші дослідження (табл. 3), у більш 
холодноводний рік також відзначається деяке зниження вмісту білків, яке на наш погляд пов’язане зі 
зменшенням кормності водойм, тривалим недотриманням рибами належної кількості необхідних 
поживних речовин і як збільшенням оводненості тканин риб. Відзначені зміни перебувають у межах 
норми для даних видів риб. Тому це не дає підстави до категоричного заключення, що 
спостережувані зміни суттєво впливають на загальний фізіологічний стан організмів. Тим більше, як 
відомо, що коропові риби переходять до утилізації білків в останню чергу після істотної витрати 
ліпідів і глікогену [4, 5]. 

Таблиця 3 – Вміст білків у печінці й м’язах риб із Сулинської затоки в осінній період, мг/г 
Лящ Плітка 

♀ ♂ ♀ ♂ Рік 
дослідження 

M m M m M m M m 
Печінка 

2004 205,6 7,9 184,5 2,7 155,4 5,7 174,2 28,5 
2005 181,5** 5,5 160,8** 8,2 150,2 3,0 151,9 6,9 

М’язи 
2004 194,2 17,8 190,0 12,0 179,4 17,9 192,0 30,0 
2005 185,9 6,0 166,5 8,7 167,7 3,5 153,1* 6,5 

Примітка: * – Р < 0,1; ** – Р < 0,05 

Таким чином, як показали наші дослідження вже напередодні наступного нерестового року на 
основі загальних біохімічних показників плідників риб можливо здійснювати прогноз як їхньої 
загальної плодючості, так і вихід молоді після нересту, а також результати ходу зимівлі в конкретній 
водоймі. 
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Акваріумістика, або декоративне рибництво набуває все більшої популярності у сучасному 

житті як своєрідний вид аматорського і професійного прикладного мистецтва. Акваріуми зі своїми 
барвистими мешканцями як маленькі куточки підводного світу дедалі більше входять до нашого 
життя, органічно вписуючись в інтер’єр будь-якого приміщення і слугуючи потужним джерелом 
естетичних і творчих переживань, улюбленим місцем відпочинку і психоемоційного розвантаження. 
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Найважливішим фактором правильного утримання риб є їхня годівля. Конкретні види риб 
потребують відповідного харчового раціону, що задовольнятиме їх фізіологічні потреби на 
максимальному рівні. Ця теоретична концепція є основою у формуванні підходів до створення 
штучних кормів для вирощування декоративних риб у акваріумах. 

Питання про раціональну годівлю акваріумних риб є дуже важливим; проте вміст поживних 
речовин у кормах, які пропонує сучасний ринок, не завжди відповідає нормам, прийнятим в 
акваріумістиці. Тому постає потреба дослідження кормів на вміст поживних речовин для їх 
подальшого поліпшення за необхідності. Актуальним є питання щодо розробки науково 
обґрунтованої рецептури штучних кормів, удосконалення і доповнення складу їх інгредієнтів. 

Виходячи з вищенаведеного, була поставлена основна мета нашої роботи – дослідити поживну 
значущість комбінованих кормів за показниками вмісту загального білку та загального жиру в 
експериментальних зразках, виготовлених за оригінальною рецептурою, розробленою на кафедрі 
іхтіології, гідробіології та екології Дніпропетровського національного університету, і призначених 
для годівлі акваріумних риб різних вікових груп і з різним спектром харчування. 

Протеїн, жир, вуглеводи, мінеральні й біологічно активні речовини належать до основних 
живильних речовин, які повинні входити до складу корму й без яких неможливий нормальний 
розвиток риб, відновлення їх продуктивних і репродуктивних властивостей. Потреба риб у кормах 
характеризується кількістю і якістю живильних речовин, необхідних їм у певний період життя. 

Важливим моментом для хімічного складу комбінованих кормів є вміст білку, якого риби як 
холоднокровні потребують значно більше, ніж теплокровні тварини з більш інтенсивним 
метаболізмом [1, 2]. Протеїну – основній складовій живої матерії, що створює найбільшу частину 
органічної речовини тіла, відводиться головне місце в процесі обміну речовин. До функцій білків 
належить структурна, транспортна, захисна, резервна, каталітична. На частку білків припадає 13–
18  % живої маси. Для раціону мальків в умовах оптимальних температур необхідний вміст білку 
становить 45–50  %, для дорослих статевозрілих риб – 35–45  % [2]. 

Відомо, що ліпіди в живих організмах виконують дуже важливі функції: входять до складу 
клітинних мембран; є основою нервової тканини й біологічно активних речовин (гормонів, вітамінів, 
ферментів), акумулюють і переносять енергію. Дефіцит жирів в організмі риби призводить до 
швидкої стомлюваності, гормонального дисбалансу, зниженню процесів метаболізму. Якщо протягом 
тривалого часу в кормі різко зменшена кількість жиру, організм риби втрачає здатність правильно 
використовувати його надлишок і стає менш стійким до розвитку атеросклерозних процесів. 
Надмірне вживання жирів і вуглеводів призводить до розвитку ожиріння з усіма негативними 
наслідками, особливо небезпечним з яких є порушення функцій печінки. 

Характерною особливістю ліпідів у риб є наявність великої кількості поліненасичених жирних 
кислот, що містять 20–22 атоми вуглецю з 5–6 ненасиченими зв’язками. Тому збалансований раціон 
риб повинен містити головним чином м’які жири, які засвоюються на 90–95  %. Тверді жири мають 
невисокий біологічний ефект і засвоюються значно гірше – на 60–70  %, хоча при збагаченні корму 
комплексом поліненасичених жирних кислот поживність твердих жирів підвищується [3]. 

Якщо раціон риб містить достатню кількість жирів і вуглеводів, то білки зазвичай 
використовуються в білковому обміні для зростання тіла. При дефіциті в кормі жирів і вуглеводів 
білки можуть використовуватися як додаткове джерело енергії у функціональному обміні. Це є 
неекономним, оскільки протеїн – найбільш цінна складова частина корму [4]. 

Вміст органічних речовин в зразках корму визначалися за загальноприйнятими в іхтіології 
методами. Частка білку визначалася за класичним методом Лоурі. Дослідження загальної кількості 
жиру проводили ваговим методом. Для екстракції ліпідів використовували метод Фолча. 

Дослідження проведені на базі навчальної біохімічної лабораторії кафедри іхтіології, 
гідробіології та екології Дніпропетровського національного університету. Для тестування були обрані 
чотири зразки корму, які умовно позначили: зразок № 1, № 2, № 3, № 4. Тестовані корми 
розрізнялися за рецептурою і, відповідно, за рекомендаціями щодо їхнього призначення: рецепти № 1 
і № 2 пропонувалися для годівлі дорослих акваріумних риб; рецепт № 3 – для видів акваріумних риб, 
які збирають корм біля дна; рецепт № 4 – для молоді акваріумних риб.  

В результаті проведеного аналізу були отримані результати, що дозволили оцінити 
відповідність кожного зразка корму до його передбачуваного застосування. 

Зразок № 1 містив у собі 35,2  % протеїну. Вміст загального жиру в ньому становив 4,12  %. 
Оскільки цей корм призначений для годівлі дорослих акваріумних риб, кількість загального жиру й 
білку в ньому відповідала фізіологічним потребам риб, проте вміст білку був мінімальним. Взагалі 
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дефіцит жиру і протеїну в кормі може стати причиною зниження коефіцієнта вгодованості, тобто 
привести до схуднення риби й погіршенню її фізіологічного стану. 

Зразок № 2 містив 41,0  % протеїну й 4,06  % загального жиру. Такий вміст органічних речовин 
оптимально відповідав фізіологічним потребам дорослих риб, для яких цей корм і був розроблений. 

Кількість протеїну у зразку № 3 становила 40,8  %, вміст загального жиру – 3,55  %, що 
відповідає нормі. Цей корм рекомендовано використовувати для годівлі акваріумних риб, які 
збирають корм біля дна. 

Зразок № 4 містив у собі найбільшу кількість білків (43,9  %) і найменшу кількість жиру – 
2,11  %. Оскільки корм був призначений для молоді акваріумних риб, яка потребує 45–50  % 
протеїну, то отриманий нами показник є нижчим за норму, отже корм може бути поліпшеним в бік 
вмісту протеїнового компоненту. Показник загального вмісту ліпідів відповідав нормі. 

Необхідно зауважити, що засвоєння рибами білків залежить від їх видової приналежності, віку, 
температури води і її мінералізації, концентрації білків у кормі та їхнього походження. Ефективність 
утилізації білків знаходиться в тісному зв’язку з енергетичною забезпеченістю корму. Найбільш 
ефективними вважаються комбікорми із загальним вмістом 40–65  % калорій за рахунок білку. 
Оптимальний рівень білку в кормі залежить від виду основного джерела енергії. Якщо це ліпіди, то 
концентрація протеїну, що забезпечує максимальне зростання риби, менше, а якщо джерелом енергії 
виступають вуглеводи, то, відповідно, більше. Крім того, утилізація білку підвищується значною 
мірою із зростанням рівня жиру в кормі до оптимальних значень [3]. 

Таким чином, на підставі результатів власних досліджень і з урахуванням вивчення 
особливостей метаболізму, фізіології і поведінки риб в акваріумних умовах, їх потреби в поживних 
речовинах і особливостей функціонування травної системи, ми зробили такі висновки:  

1. Зразки експериментальних кормів, розроблені для застосування в акваріумному розведенні 
риб, за вмістом протеїну відповідають фізіологічним потребам статевозрілих акваріумних риб. Проте 
зразок комбінованого корму, розроблений для годівлі молоді риб, має резерв для вдосконалення, 
оскільки він повинен задовольняти найвищу фізіологічну потребу риби в білках у період її зростання.  

2. За вмістом загального жиру запропоновані експериментальні зразки корму відповідають 
фізіологічним вимогам різновікових груп акваріумних риб, і це дає підстави рекомендувати їхнє 
використання в акваріумістиці. 
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Г. О. Котовська 

Інститут рибного господарства УААН 
 
Кременчуцьке водосховище, як і інші водні об’єкти дніпровського каскаду, відноситься до 

водойм комплексного призначення, що використовується в інтересах енергетики, водного 
транспорту, водопостачання, рекреації та рибного господарства. 

Для рибної галузі найбільш важливою проблемою є раціональне використання рибних запасів 
цього водосховища та підвищення його продуктивності. При цьому вирішальне значення у 
формуванні ресурсної бази промислу має природне відтворення, адже масштаби заходів з штучного 
формування іхтіофауни в останні роки значно скоротились. 

Зарегулювання Дніпра в значній мірі вплинуло на екологічні умови природного відтворення 
риб. В цьому плані важливим завданням є вивчення впливу змін гідрологічного і гідробіологічного 
режиму водойми на умови та ефективність відтворення цінних промислових видів риб. 

З метою порівняльного аналізу впливу антропогенних факторів на відтворення риб 
використовувались багаторічні данні Інституту рибного господарства УААН, вивчались термічні і 
гідрохімічні умови, підхід плідників до нерестовищ, характер нересту, стан популяцій промислових 
видів риб. Для визначення ефективності відтворення видів риб проводили малькову зйомку по 
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стандартній сітці станцій по всій акваторії Кременчуцького водосховища, використовуючи малькову 
тканку із капронового сита № 7, довжиною 10м і висотою 1м. 

Навесні використовували контрольний набір сіток з кроком вічка 30, 36, 40, 45, 50, 60, 65, 70, 
75, 80, 90, 100, 110, 120, 130 і 150 мм.  

Зібраний матеріал оброблявся за загальноприйнятими в іхтіології методиками [1, 2]. 
Не дивлячись на те, що більшість видів риб мають високу пластичність і пристосованість, зміни 

водного режиму водосховища суттєво позначилися на їх запасах в зв’язку з погіршенням умов 
відтворення. Регулювання рівневого режиму здійснюється головним чином, відповідно вимогам 
основних учасників водогосподарського комплексу, що часто суперечить інтересам рибного 
господарства. Кременчуцьке водосховище є основним регулятором стоку Дніпра, тому проектом 
передбачена можливість спрацювання рівня на 5,25м є найбільшою в каскаді. Добові коливання рівня 
води за піковим режимом роботи ГЕС у вершині водосховища можуть досягати 3-5 см, в середній 
частині – до 6 см, а в пониззі – 10-15 см.  

Річний хід рівня має чотири характерні періоди: весняного наповнення, стабільних чи мало 
змінних відміток рівня влітку, невелике спрацювання восени та велике взимку. Терміни наповнення 
та спорожнення водосховища в залежності від часу настання весни, водності року та режиму роботи 
ГЕС коливаються, але загальна схема ходу рівня з року в рік залишається постійною [3]. 

Оптимальний режим рівня з точки зору відтворення рибних запасів повинен містити наступні 
етапи: 1) повільний підйом горизонтів в період проходження весняної повені зі збільшенням рівня до 
відмітки нормального підпірного рівня (НПР) на протязі квітня – першої декади травня; 
2) стабільність рівня до кінця червня; 3) повільне зниження рівня на 1,5м на протязі двох місяців 
(липень – 1 м, серпень – 0,5 м); 4) до початку льодоставу зниження рівня до відмітки 79 м. 

В цілому по водосховищу максимальний рівень в межах НПР ± 20 см підтримується с початком 
травня і до серпня. Мінімальний рівень спостерігається в січні – березні (на 3-5 м нижче НПР). 

Зниження рівня водосховища (10 см за добу) протягом квітня-першої половини червня 
призводять до того, що осушується більша частина нерестових площ, а відсутність повільного 
зниження рівневого режиму на 1,5-2,0м в липні-серпні не дає змогу відновити рослинність на 
нерестовищах. 

Крім осушення нерестового субстрату спостерігається заростання та заболочування нерестових 
ділянок, особливо в літній період, що викликає погіршення санітарно-гідробіологічного режиму 
водойми: накопичення органічних речовин та токсичних сполук, розвиток збудників хвороб, нестача 
кисню, що в свою чергу, призводить до неможливості використання цих площ молоддю риб в 
нагульних цілях. 

В Кременчуцькому водосховищі загальна площа нерестово-нагульних угідь за НПР складає 
біля 18,5 % акваторії водосховища. Площа мілководної зони (з глибинами до 2 м), що знаходиться під 
впливом періодичного осушення, складає 14  % (320 км2); площа акваторії з глибинами 2-5 м – 38  % 
(880 км2). Площа акваторій з глибинами до 10 м складає 80  % (1840 км2) загальної площі 
водосховища [3]. 

Найбільша кількість мілководних ділянок з глибинами до 2 м зосереджена у вершині 
водосховища, тоді як нижня ділянка характеризується переважанням глибин від 10 до 25 м. 

Термічний режим мілководь в значній мірі обумовлений вегетаційним станом водної 
рослинності. Весною та влітку в заростях рогозу спостерігається більш висока температура 
поверхневих вод, ніж в заростях рдесників, очерету, та на ділянках, вільних від рослинності. 
Вертикальна температурна стратифікація на відкритих ділянках водойми може сягати 5-6 оС [3]. 

В залежності від того, коли проходить нерест риб можливо поділити на: раньонерестуючі види 
(на підйомі води) – щука, окунь, білизна, в’язь; підуст, ялець, головень, йорж, носар; види які 
нерестять на піку повені – судак, синець, плітка, лящ, чехоня; пізньонерестуючі (на спаді води) – 
плоскирка, краснопірка, сазан, карась, лин, верховодка, щипавка, тюлька, вівсянка, голець, гірчак, 
в’юн, бички, колючка. Найбільшою за чисельністю є друга група. Проте останнім часом 
спостерігається тенденція до зростання кількості таких видів, як карась, гірчак та бички (третя група). 

Термічний, рівневий та гідробіологічний режими водойми в найбільшій мірі впливають на 
ефективність нересту таких видів риб, як плоскирка, судак, щука, окунь. Вони відносяться до риб з 
одночасним ікрометанням. Ним властивий нерест за порівняно низької температури води і тривалий 
інкубаційний період розвитку, тому чисельність їх молоді в уловах поступово знижується. 

Більш пристосованими до гідрологічних змін в водосховищі є риби, які нерестять порційно 
(карась, краснопірка, верховодка, гірчак). Висока плодючість і нерест при підвищеній температурі 
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води забезпечує прискорений розвиток в ембріональний та мальковий періоди, що надає їм певні 
переваги у формуванні чисельності.  

Зміни в гідрологічному і гідробіологічному режимах водойми призвели до різкого зменшення 
цінних промислових видів риб, що підтверджується даними малькової зйомки. Відносна чисельність 
цінних видів риб в 2006 році дорівнює 258 екз./100 м2, що в 1,5-2 рази менше ніж в 2000-2005 рр. 
Перевагу в наявній ситуації отримали індиферентні, невибагливі до нерестового субстрату види. Це, 
в основному, непромислові та малоцінні в господарському відношенні риби. 

Суттєвий вплив на чисельність та розподіл молоді риб у водосховищі спричиняють водозабірні 
устаткування, кількість яких на Кременчуцькому водосховищі становить 110 шт. (їх загальна 
потужність складає 88,43 м3/с), більшість з яких необладнано ефективними рибозахисними 
спорудами. 

На водосховищі періодично проходить замор риби взимку від притискання льодом при 
спрацюванні рівня. Цей факт було зафіксовано 1995-1996 рр., коли рівень води у водосховищі був 
найнижчим за останні 30 років – 77,12 м, що в період льодоставу призвело до появи ділянок, 
повністю відокремлених від русла [4].  

На зниження запасів цінних видів риб, а саме ляща, синця, судака та інших видів оказує 
вплив нераціональний промисел, а саме перелов плідників в період до весняної заборони і 
масований вилов молоді влітку. 

Зміни гідрологічних та гідробіологічних режимів в умовах водосховища можуть набувати 
комплексного характеру, що погіршує пристосувальні можливості риб. До таких факторів належать: 
несприятливі погодні умови, погіршення стану нерестовищ, або взагалі їх відсутність, зміни в 
нерестовій поведінці плідників, а регулювання водного режиму не в інтересах рибної галузі, 
забруднення та робота водозаборів. 

 
1. Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічним матеріалів з метою визначення лімітів промислового 

вилучення риб з великих водосховищ і лиманів України /Озінковська С.П., Єрко В.М., Коханова Г.Д., Тарасова О.М., 
Полторацька В.І. – К.:, 1998. – 47 с. 

2. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод // під редак. Романенко В.Д. – К.: Логос, 2006. – 408 с. 
3. Владимирова К.С., Зимбалевская Л.Н., Пикуш Н.В. Мелководья Кременчуцького водохранилища: Учебник. – К.: 

Наукова думка, 1979. – 284 с. 
4. Головко В.Ц. Вплив рівневого режиму на величину поповнення промислового стада риб Кременчуцького водосховища // 

Рибне господарство. – К.: Аграрна наука, 1999. – Вип. 54 – 55. – С. 85 – 89. 
 
 

УДК: 582.521.43:581.526.315 
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Біологія і екологія справжньої водної рослинності, закономірності будови і розвитку її ценозів 

залишаються ще недостатньо вивченими. 
Водна рослинність і флора поверхневих вод басейнів річок України досліджувались в працях 

Д.В. Дубини, К.К. Зерова, М.Ф. Макарович, О.П. Підоплічка, Б.Г. Проць, К.А. Семенихіної, 
Ю.Р. Шеляг-Сосонка. Флористичні особливості водойм басейну річки Тетерів розглянуті зокрема в 
праці Д.В. Дубини [2]. 

Біологія і екологія ряскових та їх угруповань вивчались фахівцями в різних аспектах: 
походження та еволюція (Б.А. Биков, І.Т. Васильченко, Т.Т. Таубаєв, A. Engler та ін.), анатомо-
морфологічні та біоекологічні особливості (І. Василєв, С. Магешварі, С.І. Ростовцев, В.С. Степанова, 
E. Landolt та ін.), поживна цінність (М.І. Вороніхін, В.М. Горбачов, Т.А. Деєва, І. Маслієв, 
А.А. Смиренський, Ф.М. Суховерхов та ін.), біологічна продуктивність та методи культивування 
(С.О. Баранов, Н.С. Гаєвська, Г.А. Лукіна, Ф.М. Суховерхов, В.Л. Шульц, H. Nakamura та ін.) [5]. 

В той же час дослідження фітоценозів окремих водних рослин, зокрема представників родини 
Lemnaceae, в умовах України є мало вивченими. 

Ряскові – це невеликі багаторічні рослини, які вільно плавають на поверхні (Lemna minor, L. 
gibba, Spirodela polyrrhiza, Wolffia arrhiza) або у товщі (L. trisulca) води, не прикріплені до дна 
водойми, розмножуються переважно вегетативним шляхом. Ряскові характеризуються багатим 
біохімічним складом та високою біологічною продуктивністю. Різні автори (М.І. Вороніхін, 
В.М. Горбачов, Т.А. Деєва, І. Маслієв, А.А. Смиренський, Ф.М. Суховерхов та ін.) наводять такі дані 
щодо вмісту поживних речовин, які входять у склад зокрема ряски малої: протеїн 20-30 %, крохмаль 
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20-35 %, жири 3,5-5 %, до 20 % золи. За мінеральним складом ряска містить кальцій (1,1–6 %), 
фосфор (0,48–2,28 %), магній (0,35–2,11 %). Вміст сірки в рясці у 5–6 разів вище, ніж в культурних 
кормових травах. Крім цього біомаса рясок містить багато різних мікроелементів: кобальт, бром, 
нікель, мідь, титан, марганець, цинк, йод, ванадій, цирконій, церій і навіть золото[5]. 

Продуктивність ряскових в природних водоймах коливається в межах 0,7 – 1 кг зеленої маси з 
1 м2 водної поверхні. В культурі при застосуванні різних мінеральних солей врожайність ряскових за 
вегетаційний сезон складає 70 – 80 т/га зеленої маси. Добова врожайність спіродели у дослідах Е. 
Ландольта виявилася рівною 7,5 г/м2 у сухій вазі, що за 150 днів вегетаційного періоду складає 
більше 100 т/га сирої біомаси [5]. 

В умовах України з ранньої весни до пізньої осені ряскові активно розмножуються і швидко 
ростуть. Ці рослини надають перевагу неглибоким (0,8-1,2 м) евтрофним водоймам зі слабкою течією 
і високою прозорістю води.  

В природі зустрічаються чисті та змішані фітоценози ряскових. Зважаючи на те, що це 
вільноплаваючі рослини, вони деякою мірою залежать від напівзанурених у воду рослин і часто 
входять до складу їх фітоценозів. Проте нерідко вітром і течією ряскові зносяться, і тоді у будь-яких 
затишних місцях разом з іншими рослинами вони утворюють тимчасові синузії. 

В даній роботі представлено результати дослідження ряскових фітоценозів річки Тетерів та 
найбільших її приток (р. Гуйви, р. Гнилоп’ять, р. Ірші ), які вивчались за загальноприйнятою 
методикою [3;4]. 

Тетерів – головна річка Житомирської області, бере початок на відрогах Волино-Подільської 
височини і протікає у межах двох природних зон: північна її частина – в зоні мішаних лісів (Полісся), 
південна – в межах Лісостепу. Площа басейну 15300 км2, довжина річки – 365 км (в межах області – 
276 км), рівень падіння 0,5 м на км. Перетинаючи Український кристалічний щит, Тетерів має добре 
зрізані, здебільшого скелясті береги. Для течії характерні перекати і невеличкі водоспади. У межах 
Житомирської області Тетерів приймає багато приток, з яких найголовніші: Гнилоп’ять, Гуйва та 
Ірша.  

Річки Гнилоп’ять (загальною довжиною 99 км, в тому числі в межах області 70 км) та Гуйва 
(загальною довжиною 97 км, в тому числі в межах області 82 км) є правими притоками Тетерева і 
впадають до Корбутівського водосховища. Найбільшою лівою притокою Тетерева є р. Ірша 
довжиною 132 км (в межах області – 126 км) [1]. 

В поверхневих водах басейну р. Тетерів родина ряскових представлена п’ятьма видами, чотири 
з яких (L. minor L., L. gibba L., L. trisulca L., Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid.) – широко 
розповсюджені, а п’ятий (Wolffia arrhiza (L.) Wimmer.) – менш поширений. 

Найбільш розповсюдженими є асоціації L. minor та S. рolyrrhiza. Угруповання ряскових виду L. 
gibba зустрічаються рідше, у вигляді невеликих заростей відмічені у поверхневих водах басейну р. 
Тетерів, а також, як супутній вид, у ряскових асоціаціях поверхневих водах басейну р. Гуйва. L. 
trisulca та W. arrhiza самостійних асоціацій не утворюють, а окремими незначними фрагментами 
входять у склад фітоценозів, утворених L. minor чи S. рolyrrhiza. 

Також в межах басейну р. Ірша (на біоставках Малинської паперової фабрики, які є штучними 
водними об’єктами, призначеними для біологічної очистки стічних вод, і розташовуються в басейні 
р. Здривлі – правої притоки Ірші) зафіксовані асоціації W. аrrhiza:  
вольфієво – ряскова (Ass. W. аrrhiza – L. minor); 
вольфієво – рогозова (Ass. W. аrrhiza – T. latifolia). 

Біоставки сильно зарослі водно-болотяною рослинністю: до 60  % їх площі зайнято 
розташованим, острівцями та вздовж берегів, рогозом, між стеблами якого водну поверхню вкрито 
суцільним килимом з W. аrrhiza. Відкриті плеса ставків також вкриті багатошаровим покривом 
вольфії. Інтенсивний її розвиток тут імовірно пов’язаний із значною евтрофністю водойм. 

Загалом, виявлені фітоценози можна виділити в групи асоціацій S. рolyrrhiza та L. minor.  
Група асоціацій S. рolyrrhiza: 
спіроделова (Ass. Spirodela polyrrhiza) – монодомінантна; 
очеретяно–спіроделова (Ass. S. рolyrrhiza – Phragmites australis); 
рогозово–спіроделова (Ass. S. рolyrrhiza – Typha angustifolia); 
рогозово–спіроделова (Ass. S. рolyrrhiza – T. latifolia); 
лепешняково–спіроделова (Ass. S. рolyrrhiza – Glyceria fluitans); 
глечиково–спіроделова (Ass. S. рolyrrhiza – Nuphar lutea); 
рясково–спіроделова (Ass. S. рolyrrhiza – Lemna minor); 
рясково–спіроделова (Ass. S. рolyrrhiza – L. gibba). 
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Група асоціацій L. minor: 
рогозово–ряскова (Ass. L. minor – T. angustifolia ); 
лепешняково–ряскова (Ass. L. minor – G. fluitans); 
спіроделово–ряскова (Ass. L. minor – S. рolyrrhiza ). 
У фітоценологічному відношенні для асоціацій ряскових найхарактерніші одно-двоярусні 

ценози, які є простими за структурою та відносно бідними за флористичним складом. Так, в 
асоціаціях крім основних видів-будівників виявлені й інші види водних рослин, серед яких 
найчастіше зустрічалися наступні: Acorus calamus L., Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, Sparganium 
erectum L., Butomus umbellatus L., Hydrocharis morsus ranae L., Ceratophyllum demersum L., C. 
submersum L., Potamogeton perfoliatus L., P. lucens L.  

Найбільш розповсюдженими в поверхневих водах басейну р. Тетерів асоціаціями є чисті 
спіроделові та асоціації спіродели з високими надводними рослинами. 
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До групи малих річок на території області відносяться річки які мають довжину від 10 до 100 

км. Це такі як Мамей і Великий Утлюки, Домузла, Джекельня, Корсак, Апанли, Лозоватка, Юшанли, 
Арабка, Обіточна, Кільтічія, Каратюк, Кінська, Токмачка, Янчур, Солона, Мокра Московка, 
Янчокрак, Томакінка, Карачокрак, Кайнікулак і ін. 

Всі річки починаються у вигляді потічків. У середній частині вони отримують ряд притоків. 
Їхні долини у верхів’ях заглиблюються, потім поступово розширюються в нижній частині. Праві 
береги, в результаті закону Коріоліса, підмиваються водою і стають крутими, ліві пологі. На лівих 
берегах річок спостерігаються тераси. Чітко виражені заплавна тераса, друга над заплавна. Третя 
тераса виражена в рельєфі не завжди чітко, її уступ знівельований ерозійними процесами, або 
зруйнований людиною в процесі обробітку ґрунтів. Русла річок звивисті, течія повільна, крім тих, що 
беруть початок на Приазовській височині. Верхів’я і частково середня частина малих річок пересихає 
літом, внаслідок значного випаровування, забору води на господарські потреби. 

Вода на мілководді випаровується і річка перетворюється в ланцюжок озер. Річки, що беруть 
початок на Приазовській височині, мають, у верхній течії вузькі долини, круті скелясті береги. 
Середні частини річкових долин характеризуються підвищеним ступенем ерозійного розчленування і 
поширенням ярів та балок. У нижній частині русел зустрічаються невеликі водоспади. Річкові долини 
розширюються, береги стають пологішими, швидкість течії зменшується, завдяки чому формуються 
меандри і старичні озера. Місцями заплави річок заболочені. 

Крім малих річок, у Запорізькій області зареєстровані дрібні притоки (довжиною менше 10 км), 
які не мають своїх назв. Загальна їх чисельність складає по області 481. Зустрічаються балки, які є 
тимчасовими водотоками. Довжина всіх водотоків складає 2552 км, а загальна площа водозбору 
становить 13164 км, тобто майже половину площі області. 

Підрахунки показали, що середня густота річкової мережі складає у межах області 0,19 км/км2 . 
При порівнянні цієї величини з аналогічним показником по Степовому Криму вияснилось, що він 
нижчий у Запорізькій області на 0,3 км/км2. Річки, що починаються на невеликих висотах, мають 
незначне падіння – 45-55 м. Річки, що беруть початок на Приазовській височині, мають показник 
падіння більше 200 м. Середній похил малих річок складає від 1,1 до 3,9 одиниць. 
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Профіль рівноваги більшості малих річок прямолінійний. У межах Приазовської височини та її 
схилів зустрічаються невеликі ділянки зі ступінчастим профілем. Поздовжній профіль змінюється у 
залежності від зміни рівня води — під час повеней, сильних злив або зимою в період відлиг. 

Живлення річок області цілком залежить від кількості та режиму випадіння опадів. У Приазов’ї 
випадає від 360 до 450 мм опадів, більшість з яких витрачається на сумарне випаровування. На 
поверхневий і ґрунтовий стік припадає всього 20-50 мм опадів. Крім того, на величину стоку впливає 
стан ґрунту, рельєф, характер рослинного покриву. Істотне значення у живленні річок мають запаси 
вологи, що утворилися від танення снігу, який за зимовий період випадає кілька разів (перший раз – у 
кінці грудня або на початку січня). У січні спостерігаються відлиги з дощами, що викликають швидке 
танення снігу і викликають зимовий паводок, який руйнує лід і сприяє його таненню. 

У долинах річок та в цілому у межах гідрографічної мережі природні ландшафти збереглися у 
відносно незміненому стані, тут же розміщені практично всі природно-заповідні території та об’єкти. 
У межах річкових долин спостерігається найвища біорізноманітність. Проблема збереження водних 
ресурсів Запорізької області залишається невирішеною. 

В області збільшується кількість міського населення за рахунок відтоку з сільської місцевості. 
Це викликає збільшення інтенсивності експлуатації водних ресурсів і систем. Середній норматив 
водоспоживання однією людиною у містах області складає 560 літрів води на добу.  

Промислові підприємства з застарілими технологіями та обладнанням використовують води у 
2-3 рази більше у порівнянні з розвинутими державами Європи. Невідновні затрати на фільтрацію у 
водорозподільних і каналізаційних системах складають у середньому 20-30 % від загального забору 
води. У більшості міст області кількість органічних і мінеральних речовин на одну людину сягає 10 
літрів мулу на рік. Оскільки більшість населених пунктів розташовані по берегах річок і водойм, то 
відбувається скидання забруднених стічних вод у ці водні об’єкти. 

З розвитком науки у промисловості та сільському господарстві рівень антропогенного впливу 
на водні об’єкти збільшується. Відбувається погіршення якості води малих річок. Процес 
забруднення води зупинити практично неможливо. Для самоочищення води важливо досягти 
рівноваги між кількістю мінеральних і органічних речовин та окислювально-акумулятивними 
можливостями її біотопів та біоценозів. Гідробіонти виконують функцію мінералізації органічної 
речовини та акумулюють мінеральні забруднювачі.  

Основна роль у процесах окислення органічних речовин належить взаємодії бактерій та 
водоростів. Завдяки бактеріям у воді збільшується кількість речовин, необхідних для існування 
водоростей, а вони, в свою чергу, виробляють кисень для окислення органічних речовин. Збільшення 
концентрації токсичних речовин сприяє уповільненню деструкції бактеріями органічних сполук, 
сприяючи накопиченню у річках і водоймах не окисленої органічної речовини. Водорості здатні 
очищувати воду від нафтопродуктів і нафти. Фітопланктон акумулює до 90 % фосфору, азоту та 
інших елементів. 

З метою підтримання належного стану малих річок та подовження їх життя важливо 
дотримуватись водоохоронного законодавства у прибережних захисних смугах, водоохоронних зонах 
і в цілому у межах річкових басейнів. Важливого значення набуває інформація про екологічний стан 
річок, у зв’язку з чим необхідно скласти екологічний паспорт на кожну річку. У Запорізькій області з 
78 річок паспортизація проведена по 13 річках. 

Захист малих річок області від стічних вод є народногосподарською і соціальною проблемою, 
яка набуває великого виховного значення. Тепер встановлено, що малі річки області не тільки 
міліють, але й зникають внаслідок нераціонального використання їх басейнів та недодержання 
необхідних водоохоронних заходів. Зменшення об’ємів середнього річного стоку складає 40-60  %, а 
в посушливі роки – до 80  %. Тільки за рахунок створення на річках водосховищ і ставків норма стоку 
малих річок зменшується на 20-50  %. Нераціональні агромеліоративні заходи зменшують стік на 8-
20  % 

Водорегулююча роль лісу проявляється у його впливі на рівномірність стоку, підвищенні 
водності річок у період межені, збільшення частки підземного живлення. Істотного значення при 
цьому набуває рівномірне чергування залісених та безлісих територій. Це необхідно для 
нерівномірного танення снігу: на відкритих просторах сніг розтає швидше, а в лісі він зберігається 
довше, зменшуючи тим самим інтенсивність повеней. Необхідно заліснювати верхів’я річок, 
сприяючи переводу поверхневого стоку у підземний і вирівнюванню водного режиму річок по всій 
довжині. 

Водоохоронне та водорегулююче значення лісу – важлива його функція. Аналіз річкових 
басейнів з різним ступенем залісення дозволив зробити висновок, що з метою ефективного 
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використання водорегулюючої ролі лісу необхідно збільшити їх лісистість до 10-15  % для умов 
степової зони. 

Позитивну гідрологічну та протиерозійну роль виконує плоскорізний обробіток ґрунту зі 
збереженням стерні у межах водозбірних басейнів. Такі агромеліоративні заходи як мульчування, 
створення кулісних посівів, чергування низькорослих культур з високорослими, лункування, 
щілювання та інші сприяють накопиченню вологи і більш ефективному переведенню поверхневого 
стоку у ґрунтовий і підземний. 

На малих річках області зарегульованість стоку настільки значна, що в середні за водністю і 
маловодні роки у руслі затримується значна частина твердого стоку. У ставках і водосховищах 
порушується режим паводків і річки не в змозі промити не тільки їх, але й своє русло, із-за чого 
замулюються джерела, місця нересту і нагулу риби, зимові ями, знижується чисельність гідробіонтів 
та біопродуктивність. 

У водойми разом із стічними водами потрапляє значна кількість нафти і нафтопродуктів. Для 
окислення нафтопродуктів необхідна велика кількість розчиненого у воді кисню і, крім того, окремі 
їх складові токсичні. Гідробіонти накопичують у своїх організмах ароматичні вуглеводні і самі 
набувають неприємного запаху. Нафта, розпливаючись по воді тонкою плівкою з легких фракцій, 
порушує процеси аерації, що негативно відбивається на ході біологічних процесів у річках, 
водосховищах і ставках. 

Найпоширенішими забруднювачами водойм є синтетичні миючі засоби. Завдяки своїм 
фізичним властивостям вони здатні утворювати піну та емульсію, піна накопичує органічні та 
біологічні забруднювачі, які стимулюють розвиток мікрофлори. У піні концентрація сальмонели у 
120 разів більша ніж у воді. Миючі засоби здатні утворювати з нафтою та маслами емульсію, яка і 
призводить до забруднення річок. При незначних концентраціях відбувається поступове отруєння 
риби, а при залпових викидах у нічний час – миттєве. Емульсія осідає на зябрах риб і суттєво 
зменшує доступ кисню у кров. Синтетичні миючі засоби мають великий вплив на молодь риби: при їх 
концентрації понад 5 мг/л спостерігається масова загибель мальків, ракоподібних і молюсків. Миючі 
засоби можуть поширюватися на десятки кілометрів за течією, порушуючи хід біологічних процесів. 

Дуже токсичними для гідробіонтів є сполуки ртуті, кадмію, селену, свинцю, берилію. В 
організмах накопичуються важкі метали і передаються по ланцюгах живлення, збільшуючи 
концентрацію на більш високому рівні трофічної піраміди. Підвищення температури води призводить 
до прискорення обміну речовин у водних організмів і накопиченню більшої кількості шкідливих 
речовин. 

В умовах уповільненого водообміну річок, ставків і водосховищ відбувається значне нагрівання 
води та її цвітіння. Для зменшення інтенсивності цих процесів доцільно звертати увагу на поширення 
по берегах біологічних фільтрів – рогозу, очерету, комишу та ін. 

У межах області водні ресурси стримують розвиток продуктивних сил. Існуючі на 
підприємствах очисні споруди працюють з перевантаженням. Реконструкції підлягають понад 100 
очисних споруд. Необхідно проводити активну роботу з покращення стану малих річок і водойм у їх 
межах, контролювати санітарний стан русел, заплав, берегів і в цілому водозбірних басейнів, 
дотримуватися водоохоронного законодавства. 
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Інфекційні хвороби досить часто зустрічаються в усіх типах рибних господарств нашої країни і 

завдають значних економічних збитків. Серед них найвагоміше місце займають бактеріальні хвороби: 
аеромоноз (краснуха) і псевдомонози коропових риб. Склад мікрофлори та характер 
мікробіологічних процесів у водоймах тісно пов’язаний з екологічною ситуацією в навколишньому 
середовищі. Різке погіршення санітарного стану водного середовища призводить до зростання 
епізоотій риб бактеріальної етіології . 

Збудниками псевдомонозів є вірулентні штами бактерій, що відносяться до роду Pseudomonas. 
Захворювання коропових найчастіше викликають Pseudomonas fluorescens, Ps. putida, Ps. 
cyprinisepticum, Ps. intestinalis, Ps. dermoalba [2]. 
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До псевдомонозів сприйнятливі практично усі види прісноводних і морських риб. У ставових 
господарствах під час зимівлі хворіють короп, білий і строкатий товстолобик. Бактерії роду 
Pseudomonas – грам негативні, оксидазопозитивні, тонкі та прямі палички. Деякі з них утворюють 
капсули і жовто-зелений флюоресціюючий пігмент.[5] 

Хвороба виникає при зниженні температури води в осінньо-літній період, але найчастіше в 
другій половині зимівлі (із січня по березень) і супроводжується масовою загибеллю хворих риб. 
Загибель молоді може сягати 30-40  %. Використання антибіотиків та інших антибактеріальних 
препаратів для лікування риби не завжди приносить очікувані результати. [2] 

Важливими агентами регулювання чисельності бактеріальної мікрофлори в природі є 
бактеріофаги. Бактеріофаги являються паразитами майже всіх груп прокаріотичних організмів. 
Механізм їх дії обумовлений специфічним лізисом бактеріальних клітин. 

Біологічні препарати на основі бактеріофагів як профілактичний засіб ефективно 
використовуються як у медицині так і у ветеринарії. Бактеріофаги не зачіпають бактерії, що 
складають нормальну флору організму. При відсутності чутливих до бактеріофага бактерій, 
тривалість його перебування в організмі складає 3 дні. [4] 

У зв’язку з вищевикладеним, актуальним є розробка на основі використання бактеріофагів 
екологічно безпечних методів для профілактики й лікування псевдомонозів риб. 

Клінічно здорові та хворі риби різних вікових груп, виділені від риб бактерії, збудники 
псевдомонозу. Еталонний штам Рз. Яиогезсепз, загальноприйняті в рибництві та іхтіопатології 
методи.[3] 

Мікробіологічні дослідження риб проводили в декілька етапів: 
− первинний посів матеріалу на триптозо-соєвому агарі (Т8Л), який інкубували в термостаті при 

температурі 26°С протягом 24 год; 
− отримання чистих культур мікроорганізмів шляхом розсіву на Т8А. Вивчення їх морфологічних 

властивостей. 
− визначення ДНК-азної активності отриманих бактеріальних ізолятів. 

Визначення ДНК-азної активності виділених штамів бактерій проводили на ДНК-азо агарі, 
шляхом виявлення прозорих зон де полімеризації дезоксирибонуклеїнової кислоти навколо колоній 
ДНК-азопозитивних бактерій [2]. 

Всього було виділено 56 бактеріальних ізолятів з зябер і поверхневих покривів клінічно 
здорових та хворих риб (короп, карась, білий товстолоб), виразок при краснухоподібному 
захворюванні (короп). У чисту культуру виділено 26 штамів, з яких використано 15 штами у якості 
тест-культур. 

Ізолят фагу був отриманий методом прямого виділення від коропа хворого на псевдомоноз та з 
річкового мулу. Для роботи використовували виділені від здорової та хворої риби штами культур 
мікроорганізмів у логарифмічній фазі росту. 

Чисті лінії фагу отримували з окремих негативних колоній. Бактеріофаг титрували методом 
двошарового агару по Грація. [4] 

З метою одержання концентрованих та очищених препаратів використовували метод зливного 
лізісу негативних колоній на чашках Петрі [1] 

Іхтіопатологічне обстеження господарств проводили у весняно-осінній періоди. Клінічні 
ознаки псевдомонозу виявляли у двох та трьохліток коропа. У хворих риб відмічали екзофтальм, 
скуйовдження луски, анемічність зябер, збільшення черевця. На зябрових кришках, біля основи 
грудних і черевних плавців виявляли поширені крововиливи. У черевній порожнині спостерігали 
накопичення великої кількості рідини з домішками крові. Нирки обводнені, кровонаповненні, 
набряклі, печінка мозаїчна, кашоподібна. Відмічали запалення кишечнику (рис. 1 а). 

Аналогічні симптоми були зафіксовані і у хворих товстолобиків. При цьому відмічали 
виснаження риб, анемічність зябер та внутрішніх органів (рис. 1 б). 

При мікробіологічному дослідженні патологічного матеріалу були виділені бактерії, що мали 
опалесцюючі колонії. За біологічними властивостями ці штами були віднесені до роду Pseudomonas. 

При роботі з фагами враховували їх властивості: дія бактеріофагів на бактерії є специфічною – 
певний бактеріофаг викликає лізис тільки відповідного виду бактерій. 
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Рис 1 – Клінічні ознаки псевдомонозу у коропа (а) та товстолобика (б) 

Для подальших досліджень проведено накопичення та одержання готового препарату 
бактеріофагу, титр (активність) якого становив 5x106 часток бактеріофагу в 1 мл. 

Дію фагу визначали в молодих культурах, коли клітини знаходились в стадії активного росту. 
Для цього засівали досліджуваний фільтрат із тест-культурою псевдомонад (Pseudomonas sp.) на 
тверді чи рідкі живильні середовища. Відсутність помутніння живильного середовища у дослідних 
пробірках або незначне помутніння порівняно з контролем свідчило про дію специфічного 
бактеріофага (рис. 2). 

 
Рис. 2 – Добова культура бактеріофагу на твердому живильному середовищі. 

Із 15 перевірених штамів бактерій, що були виділені від здорових та хворих риб (короп, 
товстолобики), 2 штами виявляли чутливість до фагу. Усі чутливі штами були ідентифіковані як 
Pseudomonas sp. Штами інших видів бактерій були не чутливі. 

Наукові дослідження щодо застосування препаратів бактеріофагу у рибництві для боротьби з 
псевдомонозом продовжуються. 

Висновки: 
1. Вивчення екології бактеріальних патогенів, дає змогу комплексно підійти до проблеми 

попередження хвороб риб, підвищення рибопродуктивності водойм, покращення якості рибної 
продукції. 

2. Встановлена біологічна активність та ефективність репродукції ізоляту фагу до штамів 
Pseudomonas sp., виділених від хворої риби. 
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УДК: 597.556.331.1:591.16 (477.64) 
АБСОЛЮТНАЯ И ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПЛОДОВИТОСТЬ ЛЕЩА (ABRAMIS BRAMA) 

КАХОВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 
Р. В. Новицкий, А. В. Беляева 

Запорожский национальный университет 
 
Лещ (Abramis brama) является ценным промысловом видом в Каховском водохранилище, 

поэтому изучение его плодовитости, закономерности изменений от различных факторов, имеет 
большое научное и практическое значение.  

Под абсолютной индивидуальной плодовитостью понимают количество икры, откладываемое 
самкой в течение одного нерестового периода. Относительная плодовитость – количество икринок, 
приходящиеся на 1 г массы тела самки. 

Абсолютная индивидуальная и относительная плодовитость имеют зависимость от массы, 
длины тела, возраста, жирности и ряда биотических и абиотических факторов.  

Мы рассмотрели взаимосвязь плодовитости леща по фактору длины тела. Для сравнения 
динамики взяты результаты плодовитости леща по Каховскому водохранилищу за 1999 и 2006 гг. 
Размерные показатели разнесены в 3 группы – до 36 см, 37-43, 44 и выше. Первую группу составляют 
особи, которые идут на нерест впервые или уже нерестились 1-2 (3) сезона. Ко второй группе, самой 
многочисленной в уловах, относятся самки в рассвете репродуктивной функции. Третью группу 
составляют особи, доля которых в уловах низкая, репродуктивная функция у самых больших по 
размеру особей (52 см) снижается. 

Средние показатели относительной плодовитости леща в первой группе составили в 1999 г – 
110, в 2006 г. – 204 икринок. Наименьшая относительная плодовитость в 1999 г. приходится на особи 
длиной 30 см и составляет 76 икринок а наибольшая, 162 икринки, на особи длиною 35 см. Размах 
колебаний 2006 г. составил от 137 (36 см) до 222 икринок (31 см). 

Вторая группа также имеет рост средних показателей относительной плодовитости. Если в 
1999 г. она составляла 123 икринки, то в 2006г – 143 шт. Размах колебаний в 1999 г. составил от 96 
икринок (41 см) до 141 икринки (39 см). Размах колебаний 2006 г. зафиксирован от 107 (41 см) до 166 
икринок (39 см). 

В третьей группе не наблюдается существенного роста относительной плодовитости за 
рассматриваемый период. Для 1999 г. показатели зафиксированы на уровне 128 икринок, 2006 г – 130 
шт.  

Тенденция к повышению наблюдается и по абсолютной индивидуальной плодовитости леща 
Каховского водохранилища. Если средние показатели в первой группе в 1999 г. составляли 91,761 
тыс., то в 2006 г. – 144,945 тыс. икринок. Наименьшая абсолютная плодовитость в 1999 г. 
приходиться на особи длиной 30 см и составляет 48,510 тыс. икринок. Наибольшая наблюдается у 
особей 35 см – 152,762 тыс.шт.. Размах колебаний 2006 г. зафиксирован от 115,500 тыс. (33 см) до 
174,343 тыс. (34 см). 

Вторая группа рыб также имеет тенденцию к росту. Если в 1999г. плодовитость составляла 
178,124 тыс. икринок, то в 2006 г. – 219,068 тыс.шт. Размах колебаний в 1999г. составил от 131,432 
тыс. икринок (38 см) до 251,217 тыс.(43 см). Размах колебаний 2006г. зафиксирован от 139,800 тыс. 
(37 см) до 310,740 тыс.(43 см).  

В третьей группе нами не выявлено значительной динамики за период 1999-2006 гг. 
Таким образом, в течение всей жизни абсолютная индивидуальная плодовитость леща растет. 

Наибольшие темпы роста плодовитости наблюдается у молодых особей с размерными показателями 
первой группы. Доля в нерестовом стаде особей второй размерной группы с высокой абсолютной 
плодовитостью существенная а значит эта группа вносит наибольший вклад в воспроизводство 
популяции. Темпы роста плодовитости третьей группы низкие, но показатели абсолютной 
плодовитости самые большие. Динамика изменения относительной плодовитости в 1999 и 2006 гг. 
различна. В 1999 г. наблюдается пропорциональный рост относительной плодовитости с 
увеличением длины рыбы. В 2006 г. с увеличением длины тела относительная плодовитость 
снижается. Вероятно, это связано с улучшением благоприятных условий обитания рыбы.  

Сравнивая 1999 и 2006 гг. можно увидеть тенденцию к росту относительной и абсолютной 
индивидуальной плодовитости леща Каховского водохранилища. Особенно высокими показателями 
увеличения характеризуется первая группа, особи которой вступают в нерест или нерестятся первые 
1-2 (3) года. Во второй группе рост абсолютной и относительной плодовитости также существен, но 
ниже, чем в первой группе. Третья размерная группа леща 1999г. имеет практически равную 
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относительную плодовитость со второй группой этого года и незначительно ниже третьей группы 
2006 г. что можно объяснить постепенным снижением репродуктивной функции и замедлением 
темпов роста. 

Для решения вопроса, что явилось причиной повышения плодовитости леща, необходимо 
выяснить, является ли оно результатом улучшения условий обитания на каком-то длительном отрезке 
времени и, как следствие, биологического процветания вида, или причиной стали какие-то 
кратковременные по воздействию факторы.  
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УДК: 597.4/5 
ДИПЛОИДНО-ПОЛИПЛОИДНЫЙ КОМПЛЕКС ЩИПОВОК COBITIS TAENIA –C. 

ELONGATOIDES –C. «TANAITICA» (CYPRINIFORMES, COBITIDAE) В ФАУНЕ УКРАИНЫ 
Л. И. Павленко 

Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины 
 
Исследования щиповок рода Cobitis в последнее время вызывают интерес у исследователей 

Центральной и Восточной Европы. До 80-х годов XX века выделяли один вид – щиповка 
обыкновенная Cobitis taenia, но, начиная с 80-х годов за счёт внедрения новых методов систематики 
(кариосистематика, биохимическое генное маркирование, изучение структуры ДНК) стало понятно, 
что за этим названием скрывается комплекс диплоидных видов и полиплоидных гибридных 
биотипов(1-2). 

Привлекают внимание исследователей к этой группе организмов также взаимодействия 
родительских геномов у гибридов, которые приводят к генетической нестабильности (изменениям 
генома, нарушениям половой структуры) и образованию полиплоидов. Такие изменения 
генетической структуры могут быть необратимыми и приводить к образованию новых видов. 

Материал и методы. Материалом исследования стали 1040 экз. щиповок, собранные на 
протяжении 2003-2006 гг. (табл. 1). 

Таблица 1 – Места сбора и объемы выборок щиповок 

№ Бассейн Локалитет n 
1 Закарпатская обл., г.Хуст 19 
2 

Среднедунайский 
Закарпатская обл., Ужгородский р-н, пгт. Среднее 27 

3 г. Вилково (ерики) 53 
4 

Нижнедунайский 
г. Вилково, р. Дунай 305 

5 оз. Песчаное 7 
6 

озера Волыни 
каналы, с. Копаївка 11 

7 Днестровский р.Днестр 224 
8 Южно-Бугский Винницкая обл., Ильинецкий р-н,с.Улановка, р. Собок 49 
9 Верхнеднепровский г. Луцк, р. Стырь 90 

14 окр. Киева, р. Ирпень, пгт. Ирпень 158 
17 окр. Киева, р. Ирпень, с. Княжичи 25 
18 окр. Киева, р. Ирпень, пгт. Гостомель 14 
19 

Среднеднепровский 

окр. Киева, р. Ирпень, с. Демидов 22 
28 Нижнеднепровский Херсон, р. Днепр 36 

Методы. Все особи были исследованы с помощью биохимического генного маркирования 
путём электрофоретического разделения белков в 7,5 % полиакриламидном геле и трис-ЭДТА-
боратной (рН 8,5) системе буферов. Исследованию подвергнут ряд ферментов и структурные белки 
мышц, кодируемые соответствующими локусами, а именно: аспартатаминотрансфераза – sAat, 
глюкозофосфатизомераза – Gpi-1, лактатдегидрогеназа – Ldh-B, малатдегидрогеназа – sMdh-A, а 
также один из структурных белков мышц, кодируемый локусом Pt-3. Все они зарекомендовали себя 
при исследованиях щиповок в качестве надежных видовых маркеров. 

Для оценки плоидности щиповок использовали цитометрический анализ: на мазке крови 
определялись размеры эритроцитов. Этот метод надёжен, но применим только для тех особей, 
которые доставлялись в лабораторию живыми. 
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Результаты. С помощью проведённых исследований было определено, что на территории 
Украины кроме известных ранее видов C. taenia и С. melanoleuca, обитают также виды C. elongatoides 
и C. «tanaiticа», а также недавно описанный вид С. taurica, который, однако, не имеет чётких 
морфологических отличий и отличий на уровне биохимических генных маркеров, а в отдельный вид 
выделен исходя из хромосомного набора (3). Кроме диплоидных видов на территории Украины 
обнаружен также ряд полиплоидных гибридных биотипов(5). Установлено также, что гибридизация 
между видами происходит и в настоящее время. Так, например, как показали более ранние 
исследования, в бассейне Северского Донца гибридизируют C. taenia и С. melanoleuca (6), а в 
бассейне Нижнего Дуная – С. «tanaitica» и С. elongatoides. 

Также одним из важных результатов исследования стало то, что в большинстве изученных 
выборок щиповок наблюдается доминирование полиплоидов. 

Таблица 2 – Количество диплоидов и полиплоидов 

№ Локалитет n Диплоиды Полиплоиды 
1 Закарпатская обл., г. Хуст 19 13 6 
2 Закарпатская обл., Ужгородский р-н, пгт. Среднее 27 20 7 
3 г. Вилково (ерики) 53 13 40 
4 г. Вилково, р. Дунай 305 28 277 
5 оз. Песчаное 7 7 0 
6 каналы, с. Копаївка 11 0 11 
7 р. Днестр 224 0 224 
8 Винницкая обл., Ильинецкий р-н, с. Улановка, р. Собок 49 41 8 
9 г. Луцк, р. Стырь 90 5 85 

14 окр. Киева, р. Ирпень, пгт. Ирпень 158 11 147 
17 окр. Киева, р. Ирпень, с. Княжичи 25 7 18 
18 окр. Киева, р. Ирпень, пгт. Гостомель 14 3 11 
19 окр. Киева, р. Ирпень, с. Демидов 22 4 18 
28 Херсон, р. Днепр 36 28 8 

При этом если в небольших изолированных водоемах ещё сохраняются диплоидные виды, то в 
больших водотоках во второй половине ХХ века произошёл стремительный рост доли полиплоидов, 
которые практически полностью вытеснили диплоидные формы. Поскольку полиплоидные формы у 
щиповок в основном являются самками, то соответственно изменилась и половая структура 
популяций – в выборках с доминированием полиплоидов доля самцов стала очень низкой. 

Заключение. Данные исследования подтвердили существование на территории Украины 
диплоидно-полиплоидного комплекса щиповок Cobitis taenia – C. elongatoides – C.tanaitica, 
являющегося модельной группой, подтверждающей теорию сетчатой эволюции, в основе которой 
лежат три взаимосвязанных процесса: гибридизация, однополое размножение и полиплоидия. 
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Исследуемые нами водорослей рода Dunaliella Teod. интересны с практической точки зрения 

как объекты массовой культуры, источники промышленного получения каротина (провитамина А), 
аскорбиновой и дегидроаскорбиновой кислот, глицерина, корма для рыбоводческих хозяйств и 
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пр.[Масюк, 1973]. Dunaliella salina богатейший источник β-каротина [Дрокова, 1961; Ben-Amotz et 
al., 1982], используемого для лечения сердечно-сосудистых, офтальмологических заболеваний, 
авитаминозов, артрозов, рака (кожи, печени, желудка и лейкемии), астмы. Препараты, изготовленные 
из водорослей и содержащие β-каротин, способствуют повышению аппетита, избавлению от 
бессонницы. Благодаря способности к гиперсинтезу β-каротина виды Dunaliella в ряде стран мира 
(Украина, Австралия, Израиль, США, Чили и др.) являются ценными объектами биотехнологии. 

Основной целью экспериментов было исследование одновременного воздействия света и 
сенсибилизаторов на клетки водоросли Dunaliella salina, приводящего к инактивации их 
двигательной активности в зависимости от типа, концентрации сенсибилизаторов и 
продолжительности облучения, а также подтверждение защитных функций β-каротина в процессе 
фотосенсибилизации − совместного действия оптического излучения и сенсибилизатора на клетки 
зеленой и красной, обогащенной β-каротином, форм Dunaliella salina. 

Методика измерений. Объектом исследований служила водоросль Dunaliella salina штамм № 
10 из коллекции Института ботаники НАН Украины. В качестве фотосенсибилизатора были выбраны 
производные гематопорфирина (ГпП), мезо-тетра (n-сульфофенил)порфин (МТСФП), рибофлавин и 
флуоресценинизотиоционат в концентрации 10-2; 10-3; 10-4; 10-5; 10-6 М. Источниками оптического 
излучения служили осветитель ЛОС-2 с ксеноновой лампой мощностью 1 кВт (белый свет) и гелий-
неоновый лазер ЛГ-75 (мощность излучения 1Вт; длина волны излучения 632,8 нм). В каждой серии 
измерений использовали четыре образца: с сенсибилизатором в темноте, с сенсибилизатором на 
свету, без сенсибилизатора в темноте и без сенсибилизатора на свету с тем, чтобы сравнить действие 
факторов (света и сенсибилизатора) вместе и в отдельности. Подсчет относительного числа 
подвижных (подвижность) или неподвижных клеток (инактивация) производили с помощью системы 
видеомикрографии [Посудін та ін., 1991].  

Были поставлены два эксперимента. В процессе первого эксперимента исследовали процессы 
фотосенсибилизации клеток Dunaliella salina, заключающейся в одновременном действии 
оптического излучения и фотосенсибилизаторов на клетки зеленой формы Dunaliella salina, 
приводящего к инактивации их двигательной активности в зависимости от типа, концентрации 
сенсибилизатора и продолжительности облучения. Во втором эксперименте исследовали участие 
синглетного кислорода и тушение синглетного кислорода β-каротином в процессе совместного 
действия оптического излучения и сенсибилизаторов на клетки зеленой и красной, обогащенной β-
каротином, форм Dunaliella salina. 

Результаты измерений. Деструктивное действие оптического излучения и сенсибилизатора 
оценивали путем подсчета относительного числа неподвижных клеток N/N0 (где N – число 
неподвижных клеток, N0 – общее число подвижных и неподвижных клеток). Были исследованы 
зависимость относительного числа неподвижных клеток N/N0 D.salina от концентрации 
фотосенсибилизаторов, а также влияние длительности облучения на подвижность клеток D. salina 
при совместном действии оптического (лазерного) излучения и фотосенсибилизатора в концентрации 
10-2

 М. 
Результаты измерения временной зависимости относительного числа неподвижных клеток N/N0 

клеток D.salina для трех типов образцов (суспензия клеток зеленой формы D.salina; суспензия клеток 
зеленой формы D.salina + МТСФП; суспензия клеток красной формы D.salina, содержащей β-
каротин, + МТСФП показали, что относительное число N/N0 неподвижных клеток зеленой формы 
D.salina увеличивается при добавлении МТСФП. В то же время, эта скорость находится на уровне 
значений, присущих контрольным образцам, для клеток красной формы, содержащих β-каротин, при 
добавлении МТСФП (рис. 1). 

Обсуждение результатов. Совместное действие белого света и фотосенсибилизатора приводит 
к быстрой потере двигательной активности клетками D. salina, что можно объяснить, по всей 
вероятности, отсутствием у клеток оболочки и свободным проникновением сенсибилизатора внутрь 
клетки. Эффективность совместного действия лазерного излучения и фотосенсибилизатора на 
жизнеспособность клеток D. salina по сравнению с результатами облучения клеток только лазерным 
излучением свидетельствует именно о фотосенсибилизирующем эффекте, вызванном совпадением 
длины волны лазерного излучения (632,8 нм) со спектром поглощения МТСФП, который 
характеризуется максимумами при 510 нм, 550, 570 и 630 нм. 

Основным механизмом фотосенсибилизации можно считать перенос энергии кислороду, 
присутствующему в насыщенных воздухом растворах, молекулами сенсибилизатора, находящимися 
в триплетном состоянии. Участие кислорода в деструктивных реакциях, по мнению А.А. 
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Красновского (1988), обусловливается способностью молекул кислорода образовывать 
реакционноспособные промежуточные формы, в частности, возбужденные в синглетном (1O2) 
состоянии молекулы. Причем, в силу того, что для образования синглетного кислорода требуется 
сравнительно небольшая энергия, считается [Красновский, 1988], что 1O2 может образовываться в 
результате переноса энергии от возбужденных молекул сенсибилизатора к молекуле кислорода. С 
учетом того, что β-каротин является тушителем синглетного кислорода, можно объяснить результаты 
проведенных экспериментов именно участием синглетного килорода в процессе фотосенсибилизации 
D.salina. 

Заключение. Результаты опытов по исследованию совместного действия лазерного излучения и 
сенсибилизатора МТСФП на клетки зеленой и красной, обогащенной β-каротином, форм D. salina 
свидетельствуют в пользу участия синглетного кислорода в процессе фотосенсибилизации. В 
естественных условиях деструктивное действие синглетного кислорода, присутствующего в 
хлоропластах водорослей, сводится на нет за счет тушения триплетного возбужденного состояния 
хлорофилла присутствующими там же каротиноидами. При нарушении этих условий (недостаток 
каротиноидов или нарушение их синтеза) совместное действие света и сенсибилизатора (хлорофилла) 
может привести к гибели водоросли. 
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Introduction 
The concept of ecosystem health is derived from analogies with human health and it builds on the 

foundation of the precautionary principle and the application of the ecosystem approach by integrated 
management of the impacts of human activities on ecosystems in order to achieve sustainable use of 
ecosystem goods and services and maintenance of ecosystem structure, function and integrity. In order to 
monitor and assess changes in the status and trend of marine ecosystems and avoid related problems, a 
coherent system of target and reference points needs to be established involving the use of indicators to aid 
the conservation or restoration of ecological quality (Hopkins, 2005). 

There are good reasons for focusing on parasites in the search for indicators to monitor the marine 
ecosystem health: (i) Parasites are ubiquitous in all environments. There are more parasitic than free-living 
species on earth. (ii) Parasites implement regulatory, protective, energy and stabilizing functions in 
ecosystems. (iii) Parasite communities are good indicators of environmental stress, food web structure and 
biodiversity. Environmental degradation may act by reducing the infection level of certain parasites and this 
will serve as an early warning that changes are occurring. Conversely, other parasites are highly resistant to 
environmental stressors and respond by increased levels of infection (Mackenzie, 1999). Healthy ecosystems 
have healthy parasite communities and assemblages (Marcogliese, 2005). 

The present study was implemented to provide new insight into this approach. The grey mullets were 
chosen as model fish. This fish is among the most widespread fishes in the World Ocean. The mullet 
fisheries of the Mediterranean Basin represent one of the most valuable fishery resources. These fish are 
known for being tolerant to highly adverse environmental conditions, and occur in both perturbed and 
undisturbed habitats. Mullets harbor a highly diverse parasitic fauna, which includes representatives of 9 
classes and at least 100 species in the Mediterranean (our ongoing studies). Therefore, they provide a unique 
host-parasite model with which to evaluate ecosystem health. 
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Materials and methods 
Sample collection 
A total of 168 individuals of flathead mullet Mugil cephalus L. were collected from 4 localities off the 

Mediterranean coast of Spain over four seasonal samplings in spring 2004, spring and autumn 2005 and 
autumn 2006. The 4 studied localities were the Santa Pola Bay (38°11’N, 0°34’W) (SPB), the Ebro Delta 
(40°42’46’’N, 0°43’00’’W) (ED), the Santa Pola Salt Lakes (38°11’N, 0°35’W) (SPSL) and the Albufera 
Estuary (39°19’N, 0°19’W) (AE). The former two were defined as reference localities and the latter two as 
disturbed that characterized by poor ecosystem health. AE is polluted by chemicals used in agriculture. SPSL 
has excellent water quality but used for growing grey mullets where fish are kept in high-density 
populations. Detailed data concerning the number of fish per sampling site, their body size and weight are 
shown in Table 1. Fish were surveyed for parasites within the day of capture or after freezing. Fish 
necropsies were conducted according to a standardised protocol developed for mullet fish by Kostadinova et 
al (2004). Herein, only results of helminthological studies are presented. 

Table 1 – Data concerning samples of M. cephalus from 4 localities off the Spanish Mediterranean coast 
over four seasons with information on infection parameters and diversity indexes. 

See Materials and methods section for abbreviations. 
SPB SPSL ED AE 

 Spring Autumn Spring Autumn Spring Spring and 
autumn 

Total no. of fish 26 28 29 31 30 24 
Mean fish length ±SD (cm)  37,2±3,5 36,9±2,4 39,5±7 38,6±2,7 35,2±1,6 33,7±4,9 
Mean fish weight ±SD (g) 481±120 479±99 699±362 562±117 435±67,3 417±161 
Total no. of parasite species 13 17 15 17 18 6 

P ( %) 100 100 100 100 100 54 
I (inndiv.) 107 64 1,142 789 546 5,2 

Overall helminth 
community 

A (indiv.) 107 64 1,142 789 546 2,8 
P ( %) 88 86 83 39 97 46 
I (inndiv.) 38 10,5 9,8 8,5 20,4 5,4 

Monogeneans 

A (indiv.) 33,7 9,0 8,1 3,3 19,8 2,5 
P ( %) 50 82 97 97 100 - 
I (inndiv.) 6,1 19,0 200,7 68,7 24,3 - 

Adult digeneans 

A (indiv.) 3,0 15,6 193,8 66,5 24,3 - 
P ( %) 62 86 100 100 100 13 
I (inndiv.) 54,7 23,3 898 710,7 456 2,7 

Digenean 
metacercariaes 

A (indiv.) 33,7 20 898 710,7 456 0,3 
P ( %) 50 71 3 3 3 4 
I (inndiv.) 3,2 5,1 13 1 1 1 

Nematodes 

A (indiv.) 1,6 3,6 0,4 0,03 0,03 0,04 
P ( %) 96 89 79 77 100 - 
I (inndiv.) 36,5 17,2 52,5 11,5 46,3 - 

Acantho-cephalans 

A (indiv.) 35,1 15,4 41,7 8,9 46,3 - 
Dominance 0,24 0,18 0,55 0,81 0,7 0,6 
Shannon 1,64 2,07 1,15 0,49 0,74 0,87 
Simpson 0,76 0,82 0,45 0,19 0,3 0,4 
Evenness 0,4 0,47 0,21 0,1 0,12 0,4 
Margalef 1,51 2,14 1,35 1,58 1,75 1,19 
Equitability 0,64 0,73 0,42 0,17 0,26 0,48 
Fisher alpha 1,77 2,6 1,5 1,79 2 1,59 
Berger-Parker 0,33 0,31 0,74 0,9 0,83 0,76 

Data analysis 
Helminth communities were described using common parasitological and diversity indexes, namely 

prevalence (P), mean intensity (I), mean abundance (A), dominance (D), Shannon (Sh), Simpson (S), 
evenness (E), Margalef (M), equitability (Eq), Fisher alpha (FA), Berger-Parker (BP). The diversity indexes 
(D, Sh, S, E, M, Eq, FA, BP) were performed as outlined in Hammer et al. (2006). Because parasites 
distribution on sampled fish shows significant deviation from a normal distribution (one-sample 
Kolmogorov-Smirnov test) we used nonparametric methods to ordinate and compare samples. Namely a 
non-metric multidimensional scaling (NMDS) and an analysis of similarity (ANOSIM), both based on Bray–
Curtis similarity, were employed. NMDS were carried out to create a two-dimensional representation of 
relationships among parasite communities and ANOSIM, to test the observed differences between groups of 
individuals evident in MDS plots. Both analyses were performed on log-transformed data on abundance of 
all helminth species along spatial (SPB-SPSL-ED-AE) and time (spring-autumn) gradient. Fifteen iterations 
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of NMDS were run (each run is actually a sequence of 10 trials) from which the one with smallest stress was 
chosen. ANOSIM provides R statistics: when R > 0.75, groups are well-separated; when 0.75 > R > 0.25, 
groups are overlapping but clearly different; when R < 0.25, groups are not separable (Clarke & Gorley 
2001). 

The parasitological indexes were calculated using Micrsoft Excel, the diversity indexes, NMDS and 
ANOSIM were performed with PAST 1.57 (PAlaeontological STatistics) (Hammer et al., 2006) 

Results 
Overall helminthes diversity from 4 localities of the Spanish Mediterranean counted 23 species. It 

includes 5 species of monogeneans (Ligophorus mediterraneus, L. cephali, L. chabaudi, Polyclithrum sp. 
and Metamicrocotyla cephalus), 12 species of adult digeneans (Cardicola sp., Saturnius papernai, S. 
dimitrovi, S. minutus, Haplosplanchnus pachysomus, Schikhobalotrema sparisoma, Saccocoelium tensum, S. 
obesum, Saccocoelium sp., Lecithobothrys sp., Dicrogaster perpusilla and Lecithaster sp.), 4 species of 
metacercariaes (Cardiocephalus longicollis, Phagicola sp. mtc. Rhipidocotyle sp. mtc. and Acanthocolpidae 
gen sp. mtc.), 1 species of nematodes (Cucullanus bioccai) and 1 species of acanthocephalans 
(Neoechinorhynchus agilis). Number of species varied from 6 at AE to 18 at ED (Table 1). Distinction in 
species composition between seasons was smaller than between localities and came to 2 and 4 species in 
SPB and SPSL accordingly.  

The overall prevalence was almost twice smaller at AE than at SPB, SPSL and ED that determined by 
absence of the adult digeneans and the acanthocephalans at the first locality, as well as by lower prevalence 
of the metacercariaes. Similar, but stronger, differences in the mean intensity and the mean abundance were 
observed among those localities. Overall helminth prevalence in the localities with unpolluted waters (SPB, 
SPSL and ED) was equal and amounted to 100 %. The overall mean intensity and abundance were higher at 
SPSL than at SPB and ED that determined by higher values of these indexes for the digeneans (both adult 
and metacercariaes). Seasonal distinctions in parasitological indexes were undoubtedly lower than between 
disturbed and reference localities. In the polluted locality monoxenous helminthes (monogeneans) dominated 
in prevalence, intensity and abundance. Conversely, in the localities with clean water the heteroxenous 
helminthes (digeneans, nematodes and acanthocephalans) dominated over monoxenous. Diversity indexes 
didn’t show differences between disturbed and reference localities. Moreover distinction in the values of 
these indexes between two clean localities (SPB and ED) was higher than between polluted and clean 
locality (e.g. ED and AE) (Table 1). 

Figure 1 illustrates the ordination of the 168 infra-helminth communities from M. cephalus in the two-
dimensional plane of the NMDS. The plot shows 2 main groups that overlapped and the third group that 
dispersed around of those groups. The groups correspond to the 3 types of ecosystem condition considered in 
the present study. Namely, reference localities (SPB and ED) form one group, which overlapped with 
locality used for fish growing. The sample from the polluted locality forms the third dispersed group. 

Fig. 1 – Two-dimensional NMDS ordination of 168 infra-helminth communities from M.cephalus from 4 
localities off the Spanish Mediterranean coast over four sampling seasons. Ellipses encompass 95  % 

confidence limits for all samples except for AE. See Materials and methods section for abbreviations of 
localities. 

ANOSIM results show clear significant differences between the polluted locality (AE) and the clean 
localities (SPB, SPSL and ED) in the overall helminth community structure (R=0.71, 0.89, 0.63 
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accordingly). Main distinctions between AE and SPSL were found in variance of richness and abundance of 
the digeneans (both adult (R=0.77) and metacercariaes (R=0.96)) and acanthocephalans (R=0.37), between 
AE and ED in richness and abundance of the monogeneans (R=0.46) and the digeneans (both adult (R=0.93) 
and metacercariaes (R=0.89)) and between AE and SPB in abundance of the acanthocephalans (R=0.75). 
SPB and SPSL differ significantly in the community structure of overall helminth (R=0.51) and digenean 
(both adult (R=0.43) and metacercariaes (R=0.33)). SPSL and ED statistically differ only in richness and 
abundance of the adult digeneans (R=0.51). R statistic indicates on stronger differences between AE and the 
reference localities (SPB and ED) than between the latter two and SPSL. 

Discussion 
As expected, helminth community structure of fish as reflected by their species richness and 

abundance were found to be significantly different between disturbed and reference localities. Species 
diversity and parasitological indexes (P, I and A) were significantly lower in the polluted locality (AE) than 
in clean localities (SPB, SPSL and ED). Parasite community at AE was poor in species diversity and 
abundance of monogeneans, digeneans and acanthocephalans. Whereas in the locality used for fish growing 
(SPSL) only mean intensity and mean abundance were slightly higher than in the reference localities (SPB 
and ED) that mainly determined by significantly higher richness and abundance of the adult digeneans. The 
multivariate, nonparametric statistical comparisons of helminth community structure between the localities, 
applied by means NMDS and ANOSIM, supported such findings. We define the gut helminthes as a 
sensitive indicator of ecosystem disturbance. Since the water pollution causes their disappearance and 
conversely, a human activity related with the fish concentration in the small pond raises abundance of the gut 
helminthes. The absence or inadequate low abundance of digeneans and acanthocephalans in the polluted 
locality indicates that free-living infective stage and intermediate hosts (marine arthropods and mollusks) 
were lost in the ecosystem. The higher abundance of digeneans at SPSL than in the reference localities we 
ascribe to increasing their infectivity in a condition of the dense fish population. We assume that infestation 
level will develop to epizootic with mass fish mortality that sometimes was observed there. 

Thus, in the both cases of anthropogenic impact, helminth community of flathead mullet offers a 
useful and reliable tags of ecosystem health quality. Healthy ecosystem characterized by presence of high 
species richness and moderate abundance of helminth community, whereas disturbed ecosystems had 
reduced species diversity and depressed or raised abundance. The latter trait depended on impact type on the 
ecosystem. 
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УДК: 574. 583 (262.54) 
МОНИТОРИНГ ФИТОПЛАНКТОНА ЛИТОРАЛИ АЗОВСКОГО МОРЯ 

О. О. Сидоренко, Н. М. Лялюк 
Донецкий национальный университет 

 
Азовское море является уникальным водоемом мира, оно во многом определяет развитие 

промышленной инфраструктуры Донбасса, имеет значение в рыбном, водном, рекреационном 
хозяйстве, является источником вдохновения для многих людей.  

Загрязнение Азовского моря формируется за счет поверхностного стока с 
сельскохозяйственных угодий, промышленного стока, предприятий коммунального хозяйства. В 
случае попадания в поверхностные воды значительного количества азотсодержащих и фосфорных 



 Розділ 3. Гідробіологя та іхтіологія  

 250

соединений с полей, формируются условия для интенсивного развития в летний период синезеленых 
водорослей, значительно ухудшается состояние водоема, развиваются процессы эвтрофикации, 
которые сопровождаются характерным комплексом изменения экосистем. В результате 
антропогенной эвтрофикации увеличивается скорость новообразования органического вещества, 
продукция преобладает над деструкцией, биомасса систем увеличивается. 

Исследования степени загрязнения Азовского моря по фитопланктону были начаты в 2003 
году. Данная работа проводится в рамках комплексного мониторинга альгофлоры литорали 
Азовского моря, проводимого лабораторией гидробиологии с 1997 года. Целью данных исследований 
является определение уровня деградации сообществ организмов экосистем моря, мониторинг 
состояния экологического благополучия, а также определение качества воды моря.  

Мониторинговые точки за период исследований были заложены в г. Бердянск, г. Мариуполь, 
пос. Юрьевка, пос. Седово, пос. Новоазовск. Предварительные исследования показали, что в 
фитопланктоне изучаемых районов встречаются представители 3 отделов. Всего в пробах было 
определено 134 вида водорослей: 56 Bacillariophyta, 40 Chlorophyta, 38 Cyanophyta (рис. 1.). 
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Рис. 1 – Число видов-индикаторов сапробности в фитопланктоне Азовского моря 

Состояние экосистемы оценивали по показателю сапробности, принятому в альгологической и 
гидробиологической практике. Анализ видового состояния показал, что 42 % определяемых видов 
водорослей являются показательными. При этом 17 видов были показателями β – мезосапробности ( 
Tetraedron minimum, Westella botryoides, Siderocelis ornate, Anabaena flos – aquae и т.д ), 6 видов α – 
мезосапробности ( Synedra tadulata, Navicula criptocephala Kutz. Var. veneta ( Kutz ) Grun., Navicula 
criptocephala Kutz. var. criptocephala ), 4 вида o − β, 3 вида олигосапробности, 2 вида 
ксеносапробности (Navicula pusilla, Diatoma elongatum). Кроме того, были отмечены показатели β – α 
−мезосапробности, поли −α − мезосапробности, поли – олигосапробности, олиго – α − 
мезосапробности каждая группа включала по одному виду (рис. 2.). 
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Рис. 2. Распределение определенных в фитопланктоне видов по систематическим признакам 

Расчет индекса сапробности акватории по методу Пантле и Букка показал, что данный индекс 
для мониторинговых точек составил 1,9, что соответствует β − мезосапробной зоне ( характеризуется 
присутствием аммиака и продуктов его окисления – азотной и азотистой кислот. Аминокислот нет, 
сероводород встречается в незначительных количествах, кислорода в воде много, минерализация 
идет за счет полного окисления органического вещества ). 
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Анализ литературы относительно мониторинга качества воды Азовского моря показал, что в 
1997 – 1999 г. индекс сапробности ( S ) определенный по фитонейстону составил 2,3 (β − 
мезосапробная зона ), однако была тенденция к ухудшению санитарно – биологического состояния 
моря ( смещение в полисапробную зону – зону повышенного загрязнения ). В 1999 – 2002 гг. индекс 
сапробности, рассчитанный по фитоперифитону составил 2,2 и тенденции ухудшения ситуации 
отмечено не было. В 2004 году индекс сапробности составил 2,11, что соответствует β − 
мезосапробной зоне.  

Многие виды встречающиеся в водах двух или даже трех ступенях или зон сапробности, что 
является причиной неточности при установлении средней сапробности биоценоза. Для более точных 
результатов биологического анализа воспользовались расчетом сапробной валентности. 

В наших исследованиях соотношения показателей были такими, 
χ:ο:β:α:ρ=0,076:0,213:0,625:0,316:0,026. Таким образом, наибольшее значение β = 0,625, т.е. 
изучаемый биоценоз относится к β − мезосапробной зоне, а возможные отклонения в α − 
мезосапробную зону, зону более сильного загрязнения (рис. 3.). 

Таким образом, санитарно – биологические показатели Азовского моря на данном этапе 
относительно стабильны, однако ситуация требует дополнительного контроля. 

 
 

УДК: 639.31:594.3 
РОСТ МОЛОДИ АМПУЛЯРИИ (AMPULLARIA GLAUCA) 
НА ИСКУССТВЕННЫХ ГРАНУЛИРОВАННЫХ КОРМАХ 

Н. А. Сидоров, Д. И. Балачук 
Институт рыбного хозяйства УААН 

 
В начале 90-х гг. ХХ столетия, в связи с экономическими изменениями в Украине, для ее 

аквакультуры остро встал вопрос о поиске новых, низкозатратных объектов выращивания. Одним из 
таких нетрадиционных объектов может быть брюхоногий двоякодышащий моллюск ампулярия. 

Промышленное выращивание нескольких видов ампулярии в промышленных масштабах 
осуществляется в странах Юго-Восточной Азии и Китае. 

Перспективность выращивания ампулярии заключается в относительной низкозатратности 
технологического процесса, а также в высокой пищевой ценности мяса и икры этого моллюска [2,3]. 
Согласно данным ряда исследователей, съедобные части ампулярии содержат большое количество 
белка – 8 – 10  % от сырой массы, а также целый ряд биологически-активных веществ – 
фосфолипидов, каротиноидов и др. [3]. Получены данные о радиопротекторных свойствах мяса и 
икры ампулярии [4,5]. Основные параметры технологии выращивания этого моллюска в условиях 
индустриальных тепловодных хозяйств Украины в основном разработаны [2,3].  

Однако наряду с этим остаются не исследованными показатели роста этого моллюска, 
выращиваемого на различных кормах, что важно для определения его пищевых потребностей и 
разработки рецептов новых искусственных комбикормов и кормосмесей. 

Поэтому целью нашей работы было изучение особенностей роста молоди ампулярии на 
различных искусственных кормах и кормосмесях. 

Исследования проводились в садках в условиях Приднепровского тепловодного рыбного 
хозяйства ОАО «Днепрорыбхоз» Днепропетровской области, использующего теплые сбросные воды 
Приднепровской тепловой электростанции. 

Рис.3. Соотношение показателей сапробности
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Известно, что рост выращиваемых гидробионтов в садках и бассейнах тепловодных хозяйств 
обеспечивается исключительно за счет скармливаемых искусственных кормов. Поэтому к составу и 
качеству применяемых комбикормов и кормосмесей предъявляются высокие требования. 

Искусственные корма должны содержать необходимое для данного объекта количество 
питательных веществ, обеспечивающих нормальное протекание энергопластического обмена в их 
организме: протеина, жиров, углеводов, минеральных добавок и витаминов. Энергетическая ценность 
кормов определяется их калорийностью. 

Ранее нами на базе Приднепровского тепловодного рыбного хозяйства были проведены 
предварительные исследования по влиянию на рост ампулярий ряски и сальвинии, а в качестве 
безбелкового тест-корма – зеленой мякоти арбуза. В опытах использовался также стандартный 
комбикорм для индустриального выращивания карпа рецепта К 111–9 [6].  

Настоящие исследования были расширены за счет введения в рацион молоди ампулярий 
искусственных гранулированных кормов рецептов РГМ –8М, СБ – 3, и экспериментальной 
экструдированной кормосмеси с введением в ее состав высушенного гаммаруса. Химический и 
компонентный состав кормов приведен в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 – Компонентный состав кормов,  % 
Вид корма Компоненты 

СБ -3 РГМ – 8 М Кормосмесь с гаммарусом 
Мука рыбная 11 38,5 - 
Мука мясокостная 3 2 - 
Мука травяная 5 - - 
Мука кровяная - - + 
Мука кукурузная - - + 
Отруби пшеничные - - + 
Горох измельченный 22 - - 
Соя - - + 
Сушенный гаммарус - - + 
Шрот подсолнечный 14,85 7 - 
Шрот соевый - 22 - 
Дрожжи гидролизные - 8 - 
Холин-хлорид 50  % - 0,2 - 
Холин-хлорид 70 % 0,15 - - 
БВК на этаноле 15 - - 
Премикс VAVit kd 3 – 1 №2611.00 - 1 - 
Трикальцийфосфат - 1,3 - 

Таблица 2 – Химический состав кормов,  % 

Компоненты СБ -3 РГМ – 8 Кормосмесь с гаммарусом 
Белок 38 44,3 29,4 
Жиры 5 3,3 4,2 
Зола 9,1 13,7 15,4 
Калорийность, ккал/100 г. 288,47 416,79 256,8 

Исследования проводились в опытных садках объемом 0,25 м3, изготовленных из газ-сита № 8. 
Время эксперимента составило 53 суток, с 1 июня по 24 июля 2006 г. Плотность посадки молоди 
ампулярий составляла 100 экз. на садок ( 400 экз/м3). Температура воды в опытных садках 
колебалась в пределах 20 – 24 0С. Другие гидрохимические показатели находились в пределах 
рыбоводных норм, которые временно принимались нами как оптимальные и для выращивания 
ампулярий. 

Пищевая и энергетическая ценность скармливаемых кормов отразилась на росте подопытных 
групп молоди моллюсков по вариантам опыта, который контролировался через каждые пять дней 
(табл. 3). 

Таблица 3 – Рост ампулярий на различных кормах, мг 
Средняя масса ампулярий, мг Дни выращивания 

СБ-3/6; РГМ-8М Кормосмесь с гаммарусом 
Начальная масса 7,08 7,32 6,68 

5 7,32 7,12 9.68 
10 15,32 15,56 14,44 
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Средняя масса ампулярий, мг Дни выращивания 
СБ-3/6; РГМ-8М Кормосмесь с гаммарусом 

15 30,50 42,86 26,72 
20 51,39 64,11 37,28 
25 71,22 111,33 60,94 
30 383,67 350,72 227,0 
35 490 611,39 350,59 
40 952,73 1140,17 498,24 
45 1306,42 1893,06 809.12 
53 1673,67 2306,94 1247,65 

За период 1666,59 2299,62 1240.97 

При практически равной начальной массе молоди ампулярий их масса к концу периода 
исследований значительно различалась по вариантам опыта. Наибольшей она была в варианте опыта, 
где молодь ампулярий получала комбикорм рецепта РГМ-8М, где она составила 2,300 г. В варианте 
опыта, в котором молодь получала комбикорм рецепта СБ-3/6, масса ампулярий в конце опыта 
составляла 1,667 г, что на 0,633 г (27,5 %) меньше. При кормлении молоди ампулярий искусственной 
кормосмесью на основе сушеных гаммарусов, их конечная масса составляла 1,241 г, что на 1,059 г 
(46,0 %) меньше, чем при их кормлении комбикормом рецепта РГМ-8М. 

Анализ показателей суточного прироста ампулярий по вариантам опыта подтвердил 
установленную закономерность (табл. 4). 

Таблица 4 – Среднесуточный прирост Р массы ампулярий, мг/сут. 
Среднесуточный прирост Дни выращивания СБ-3/6; РГМ-8М Кормосмесь с гаммарусом 

5 0,06 - 0,03 0,75 
10 2 2,11 1,19 
15 2,54 4,55 2,047 
20 3,472 3,54 1,77 
25 4,958 11,805 5,915 
30 44,635 34,199 23,723 
35 26,583 65,168 30,898 
40 92,546 105,656 24,608 
45 50,534 107,556 44.411 
50 61,2 82,776 73,088 
53 65,11 24,353 - 48,53 

Средний за период 32,661 41,667 27,298 

Значимой величиной в гидробиологических исследованиях является показатель удельной 
скорости роста гидробионтов, который характеризует их рост как самостоятельный биологический 
процесс [1]. Величина удельной скорости роста обратно пропорциональна величине прироста массы, 
и по мере роста, Cw снижается. Удельная скорость роста величина теоретически бесконечная и 
рассчитывается по уравнению:  

)(4343,0
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12

tt
WWCw −

−
=

, где 
W1 –масса ампулярий в начале опыта t1; W2 – масса ампулярий ко времени t2; 0,4343 – основание 
натуральных логарифмов (табл. 5) 

Таблица 5 – Удельная скорость роста молоди ампулярии по вариантам опыта, СW  
Удельная скорость роста, С W Дни выращивания СБ-3/6; РГМ-8М Кормосмесьс гаммарусом 

5 0,1910 -0,0159 0,2136 
10 0,4626 0,45 0,2302 
15 0,2610 0,3888 0,2362 
20 0,1999 0,1545 0,1278 
25 0,1880 0,3177 0,2829 
30 0,6460 0,3775 0,4326 
35 0,1406 0,3199 0,2502 
40 0,3060 0,2870 0,3620 
45 0,1040 0,1484 0,1463 
53 0,0950 0,0759 0,1816 

Средняя за период 0,1982 0,2504 0,2464 



 Розділ 3. Гідробіологя та іхтіологія  

 254

Показатели величины удельной скорости роста молоди ампулярий на протяжении опыта 
снижалась у первых двух групп опыта с 0,4626 до 0,095 на корме СБ – 3 и с 0.45 до 0,0759 на корме 
РГМ – 8М соответственно. У группы моллюсков, получавших экструдированную кормосмесь с 
введением в ее состав сушеного гаммаруса, изменение величин удельной скорости роста носило 
скачкообразный характер. 

Основываясь на полученных данных, видно, что наибольшие и стабильные за весь период 
выращивания величины скорости роста наблюдались у подопытной группы моллюсков, 
выращиваемых на комбикорме рецепта РГМ – 8М. Это свидетельствует о наибольшем соответствии 
его состава физиологическим потребностям молоди ампулярий в ряду уже испытанных нами 
комбикормов и кормосмесей. 

Полученные данные в дальнейшем будут использованы для разработки рецептов кормов для 
молоди ампулярий. 
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Для стабілізації і підвищення продуктивності рибництва актуальним і перспективним є пошук 

нових препаратів, ефективних при iнвазiйних та iнфекцiйних хворобах. Тому вивчення дії препаратів 
нового покоління з високими противірусними та імуномодулюючими властивостями на організм риб 
і розробка способів їх використання в рибництві є надзвичайно важливими. 

Імунна система риб представлена як вродженими так і адаптивними механізмами, однак 
антигенрозпізнаюча система недосконала і в значній мірі залежить від різних зовнішніх впливів.  

Вивчення нами реакції бласттрансформації лімфоцитів (РБТЛ) буде характеризувати здатність 
Т-лімфоцитів і допоміжних клітин до кооперації та активації, до продукції цитокінів допоміжними 
клітинами з подальшою експресією рецепторів на Т-лімфоцитах, і синтезом ними цитокінів, до 
трансформації Т-лімфоцитів у бласти. Ця реакція являє собою послідовність подій, протягом яких 
малі лімфоїдні клітини Т-ряду, що перебувають у стані спокою, у відповідь на регуляторний сигнал 
зазнають морфологічних та метаболічних змін, наслідком яких є клітинна проліферація та 
диференціювання, синтез ДНК та ділення. Згадані імунологічні події лежать в основі початкової фази 
будь-якої імунологічної відповіді, тому реакція РБТЛ розглядається як інтегральний тест на 
імунологічну реактивність (Ярилин А.А. 1999).  

Метою нашої роботи було встановити вплив імуномодулюючого препарату «Ізатізон» 
(Потопальський А.І., Лозюк Л.В.,1995) на функціональну активність лімфоцитів коропових риб. 

Функціональну активність лімфоцитів оцінювали за допомогою РБТЛ. В дослідах 
використовували препарат «Ізатізон», якій являє собою 2 % розчин метисазону в універсальному 
розчиннику. 

Дослідження препарату проводили на базі дослідного рибного господарства «Нивка». Об’єктом 
досліджень були однорічки коропових риб. Дослідних та контрольних риб утримували в двох 
однакових садках, площею 100 м² кожен. Період адаптації риб до умов досліду становив 21 день. 
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Середня маса коропа перед початком досліду складала 39±0,49 г у дослідному садку, 38,9±0,43 г – у 
контрольному, а наприкінці експерименту – 170±2,44 г – у дослідному садку та 151,3±2,89 г – у 
контрольному. 

Дослідним рибам згодовували «Ізатізон» разом із комбікормом впродовж місяця з інтервалом в 
1 добу. Оптимальна доза препарату була підібрана експериментально та становила 0,5мл/кг ваги 
риби. 

Контрольна група риб отримувала комбікорм без додавання препарату.  
Для вивчення функціональної активності лімфоцитів використовували загальноприйнятий 

метод їх очищення шляхом центрифугування з використанням градієнту щільності фікол – 
верографіну. Функціональну активність лімфоцитів коропових риб під впливом «Ізатізону» вивчали 
колориметричним методом реакції бласттрансформаціі (Івченко В.М.,1997), яку ми 
експериментальним шляхом модифікували для коропових риб. В основі РБТЛ лежала здатність 
лімфоцитів під впливом мітогенів морфологічно трансформуватись у недеференційні бласти , які 
здатні до мітозу і проліферації. Стимуляція клітин у культурі залежала від концентрації мітогенів, які 
було підібрано експериментально. Ліпополісахарід (ЛПС) стимулював проліферацію В-лімфоцитів, 
фітогемагглютинин (ФГА) та конканавалін-А (Кон-А) індукували in vitro різні групи Т-лімфоцитів: 
Кон-А впливав на Т- лімфоцити різних ступенів дозрівання, а ФГА стимулював проліферацію 
диференційовано – визначених Т – клітин. 

Для оцінки результатів РБТЛ використовували здатність живих клітин відновлювати розчинну 
жовту тетразолієву сіль (МТТ) до нерозчинного темно-синього формазану, інтенсивність цього 
процесу є показником загального рівня метаболізму клітин. Оптичну щільність клітин визначали на 
мультискані МС-340 . Після цього підраховували індекс стимуляції – відношення оптичної щільності 
дослідних зразків до контролю. 

Отримані показники з дослідної групи порівнювали з показниками контрольної групи риб.  
Результати досліджень були оброблені статистично (Плохінскій,1961). 
Дослідження реакції лімфоцитів на мітогени дозволяє оцінити імунологічний стан організму. 

Всі фізіологічні процеси у риб знаходяться в тісному зв’язку з сезонними коливаннями та віковими 
змінами. Найвищі показники проліферативної активності за індексом стимуляції в РБТЛ 
спостерігаються у червні та липні, коли дослідні риби певний період приймали «Ізатізон» та 
безпосередньо після його застосування. (Табл.1). 

Таблиця 1 – Проліферативна активність лімфоцитів риб під дією ізатізону 
(за оптичною щільністю, М±m)  

Спонтанна проліферація КОН-А 10мкг/мл ЛПС 10мкг/мл ФГА 5мкг/мл Місяці 
К Д К Д К Д К Д 

Червень 2,71±0,05 2,95±0,02 3,85±0,008 5,99±0,008 4,56±0,008 8,69±0,01 3,85±0,008 9,74±0,008 
Липень 2,66±0,01 2,89±0,05 3,78±0,008 7,24±0,03 4,43±0,01 8,53±0,08 5,20±0,01 9,02±0,01 
Серпень 2,60±0,005 2,92±0, 03 3,68±0,008 4,66±0,01 4,32±0,01 6,11±0,008 5,09±0,01 8,76±0,01 
Вересень 2,48±0,01 2,82±0,03 3,45±0,01 4,79±0,008 4,17±0,008 7,74±0,008 4,78±0,008 8,62±0,008 
Жовтень 2,43±0,01 2,81±0,01 3,35±0,01 4,84±0,008 4,07±0,01 7,09±0,006 4,64±0,01 8,62±0,01 

Примітка: Р<0,05; К – контроль; Д – дослід 

Згідно даних, наведених у таблиці 1, спонтанна проліферативна активність лімфоцитів після 
впливу «Ізатізону» була вищою, ніж у контролі. Зазначимо, що здатність лімфоцитів до 
бласттрансформації як у контрольних так і у дослідних риб восени знижувалась, але активність 
лімфоцитів дослідних риб залишалась вищою, що свідчило не лише про достовірно позитивний 
вплив «Ізатізону» на формування імунної відповіді, а й про пролонгованість цього впливу навіть 
через три місяці після застосування препарату. 

При стимуляції лімфоцитів оптимальними дозами мітогенів КОН-А, ЛПС, ФГА активність 
лімфоцитів підвищувалась і, як і у спонтанному досліді, показники дослідних лімфоцитів були вищі 
за контроль, отже препарат підсилював проліферативну відповідь лімфоцитів на вищеназвані 
неспецифічні мітогени. При стимуляції КОН-А вплив препарату виявився меншим. Це може бути 
пояснено тим, що КОН-А індукує як зрілі так і незрілі Т-клітини. На табл.1 видно суттєвий ефект 
після застосування «Ізатізону» на функціональну активність дослідних лімфоцитів при стимуляції 
ЛПС та ФГА.  

Оцінку РБТЛ проводили також за індексом стимуляції (ІС), якій визначався як відношення 
оптичної щільності дослідних зразків (з препаратом) до контролю (без препарату). Високі показники 
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ІС після стимуляції ЛПС та ФГА вказували, що після застосування «Ізатізону» спостерігалось 
підсилення дії мітогенних факторів на проліферативну активність лімфоцитів (табл.2). 

Таблиця 2 – Проліферативна активність лімфоцитів риб під дією ізатізону 
(за індексом стимуляції та відсотковою різницею РБТЛ) 
КОН-А 10мкг/мл ЛПС 10мкг/мл ФГА 5мкг/мл Місяці К Д  % К Д  % К Д  % 

Червень 1,42 2,03 142,9 1,68 2,94 175 1,42 3,30 232,3 
Липень 1,42 2,5 176 1,66 2,95 177,7 1,95 3,12 160 
Серпень 1,41 1,59 112,7 1,66 2,09 125,9 1,95 3,0 153,8 
Вересень 1,39 1,69 121,5 1,68 2,74 163 1,92 3,05 158,8 
Жовтень 1,37 1,67 121,8 1,67 2,45 146,7 1,90 2,98 156,8 

Примітка: Р<0,05; К – «контроль» – лімфоцити із крові риб, якім згодовувався комбікорм без додавання «Ізатізону»; Д – 
«дослід» – лімфоцити із крові риб, якім згодовувався комбікорм з додаванням «Ізатізону». Спонтанна активність – 
проліферативна активність лімфоцитів риб без застосування мітогенів. КОН-А – конканавалін-А; ЛПС – ліпополісахарід; 
ФГА – фітогемагглютинин  

Суттєво те, що не було зафіксовано пригнічуючого впливу препарату, а найвищий ІС був 3,3 
(стимуляція ФГА) після застосування «Ізатізону». Отже результати цих експериментів 
підтверджують, що «Ізатізон» здатен індукувати диференціювання зрілих Т-лімфоцитів на різних 
етапах дозрівання, оскільки він індукує відповідь Т-лімфоцитів на неспецифічні мітогени, а саме 
ФГА та КОН-А. Крім того, «Ізатізон» збільшує функціональну активність зрілих лімфоцитів риб.  

Висновки: 
1. Лімфоцити коропових риб відповідають на мітогени реакцією бласттрансформації. 
2. Ізатізон підсилює дію мітогенів (конканаваліну, ліпополісахаріду, фітогемагглютинину). 
3. «Ізатізон» стимулюює функціональну активність Т- та В- лімфоцитів коропових риб, що 

дозволяє охарактеризувати його як імуномодулятор. 
 

1. Ярилин А.А. Межклеточная кооперация при иммунном ответе. Выбор клеткой формы ответа. // Иммунол. – 1999. – №1. – С.17-25. 
2. Потопальский А.И., Лозюк Л.В. Противовирусный и противоопухолевый препарат изатизон. – К.: Наук. думка – 1995. – 104 с. 
3. Івченко В.А., Сидорчук П.І., Павленко М.С., Горбатюк О.І. Дика О.В. Імунологічні методи досліджень у лабораторіях 

ветеринарної медицини // Біла Церква: Білоцерків.держ. аграр.ун-т, 1997. – 79с. 
4. Балахнин И.А., Козиненко И.И. Интенсивность ответа на митоген неполовозрелых карпов в зависимости от возраста, 

длины, массы тела и наличия патогенна //Докл. НАН Украины. – 1996. – № 12. – С.163 – 165 
5. Плохинский Н.А. Биометрия // Новосибирск: Изд-во СОАН СССР, 1961г. – 364с. 

 
 

УДК: 581.45:58.02(477.61) 
ГИДРОФИЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ФЛОРЫ ПОЙМЕННЫХ ВОДОЕМОВ 

РЕКИ СЕВЕРСКИЙ ДОНЕЦ 
С. А. Сытник 

Луганский национальный аграрный университет 
 
Особое значение в контроле качества природных поверхностных вод должно занимать 

изучение водной флоры и растительности. Целенаправленное использование водных растений, один 
из способов управления качеством поверхностных вод. Многофункциональная роль водных растений 
обозначена в ряде работ [1,2]. 

На изменение условий обитания гидрофильные растения остро реагируют изменением морфо-
анатомических, физиолого-биохимических показателей, численности и структуры популяций. 
Изучение видового состава, морфологических, анатомических особенностей, популяционной 
структуры, ценотических связей, позволяют определить созологическую ценность и причины 
сокращения или увеличения численности популяций, расширения или сужения ареалов макрофитов. 

Растительность водных объектов, благодаря способности поглощать загрязняющие вещества, 
которые могут поступать на заповедную акваторию по гидрографической сети, способна изменять 
гидрохимические показатели водной среды. Растения водоемов также могут поглощать поллютанты, 
которые, осаживаясь из атмосферы на поверхность водных объектов, с поверхностным стоком 
распространяются по акватории всего бассейна. 

В вегетативных и генеративных органах водных растений происходит накопление биогенных 
элементов и токсических веществ, тем самым, обусловливая снижение эвтрофикации водоемов и 
обеспечивает выведение токсикантов из круговорота на период вегетации. Но, для предупреждения 
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вторичного загрязнения необходимо своевременное удаление фитомассы из водоема и дальнейшая её 
утилизация. 

Высшая водная растительность проявляют минерализирующую и окислительную функции, 
снижая содержание свободной угольной кислоты и азота аммонийного, изменяя химические свойства 
водной среды. 

Формирование химизма среды обитания гидробионтов, межвидовые и внутривидовые 
отношения в биоценозах, в значительной степени определены способностью водных растений 
выделять биологически активные вещества.  

В связи с вышеизложенным, изучение флоры и растительности гидрографической сети 
заповедных территорий, которые в определенной степени подвержены антропопрессии, является 
актуальным.  

Проведено изучение видового состава прибрежно-водной и водной флоры и растительности 
Станично-Луганского отделения Луганского государственного заповедника [3]. 

Гидрографическая сеть в отделении представлена рекой Северский Донец и его озерами-
старицами, расположенными в пойме. 

Наибольшее по площади озеро Песчаное (6,0 га) расположено у песчаной террасы. При 
минимальном уровне наибольшая глубина достигает 5,0 метров. Берег с восточной стороны пологий, 
с выходом родников, западный обрывистый.  

В юго-восточной части урочища Рог расположено озеро Став, площадью около 3,0 га – 
оставшаяся углубленная часть реки. Северная часть мелководная, с выходом родников, 
незамерзающая даже при низких зимних температурах. Обрывистые берега у южной и юго-западной 
части, супесчаные, илистые.  

Озеро Грузкое является продолжением северной части озера Став, расположено оно у 
переходной кромки поймы и постоянно пополняется родниками.  

Также при переходе пойменной части в надпойменную расположено небольшое притеррасное 
озеро Масякино. 

Озеро Солдатское расположено в центре пойменной части урочища Рог вблизи русла реки С. 
Донец. Площадь водной поверхности при полном затоплении до 2,0 га. Родники по берегу 
отсутствуют. Наибольшая глубина в озере не превышает 2-х метров. 

В исследуемых озерах экологические группы гидрофильной флоры представлены: 
− Гелофиты: Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., Scirpus lacustris L., Alisma plantago-aquatica 

L., Sagittaria sagittifolia L., Typha angustifolia L., Typha latifolia L., Butomus umbellatus L., 
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla.  

− Гидрофиты с плавающими листьями: Salvinia natans (L.) All., Polygonum amphibium L., Lemnа 
minor L., Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid., Hydrocharis morsus-ranae L., Stratiotes aloides L. 

− Погруженные гидрофиты: Riccia fluitans L., Lemna trisulca L., Potamogeton lucens L., Potamogeton 
nodosus Poir., Potamogeton crispus L., Ceratophyllum demersum L., Ceratophyllum submersum L., 
Myriophyllum spicatum L., Utricularia minor L., Utricularia vulgaris L. 
Зарастание пойменных водоемов Lemnа minor, Lemna trisulca, Spirodela polyrrhiza, Hydrocharis 

morsus-ranaе указывает на большое содержание азотистых соединений и усиления эвтрофирования. 
Данные виды являются индикаторами процессов заболачивания. 
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Мошки – це дрібні комахи з підряду Nematocera, довжина тіла яких не перевищує 5 мм [1]. 

Незважаючи на малі розміри вони завдають великої шкоди сільськогосподарським тваринам і 
людині. Їх шкідлива дія полягає в наступному. По-перше, вони, як активні кровососи, дошкуляють 
при масових нападах, завдаючи болючих укусів. При цьому знижують продуктивність тварин та 
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праці людей. По-друге, мошки виступають як носії збудників різноманітних захворювань. До них 
належать: онхоцеркоз та анаплазмоз великої рогатої худоби, філяріоз, гемоспоридіоз, 
лейкоцитозооноз та трипаносомоз птахів [2]. 

Протягом 2003 – 2006 років вивчалися місця виплоду мошок Полісся Рівненської області. 
Південна межа району дослідження проходить по таких населених пунктах Клевань – Тучин – 
Соснове. Територія Полісся Рівненської області характеризується значним поширенням 
льодовикових форм рельєфу, які займають значну частину території: віз західної межі області до м. 
Дубровиця; наявністю карстових форм рельєфу, розвинених у крейдових відкладах і представлених 
карстовими озерними улоговинами і джерелами; значним поширенням долинних ландшафтів на 
широких заплавах і надзаплавних терасах річок Прип’ять, Стир, Горинь, Случ та їхніх приток; 
великим розвитком заболочених земель і боліт; переважання дерново-підзолистих і болотних ґрунтів; 
значна залісненість території. Тут не буває сильних морозів, глибокого снігового покриву. Середня 
температура січня вища ніж – 5ºС, а липня – +17 – +19ºС. Вегетаційний період триває з другої декади 
квітня до третьої декади жовтня. Річна кількість атмосферних опадів становить понад 600 мм. 
Більшість опадів припадає на теплий період року, з максимумом в червні-липні. Середня тривалість 
стійкості снігового покриву складає 90 – 100 днів. 

Клімат, орографія і геологічна будова території зумовлюють її значне обводнення. Тут 
знаходиться густа річкова сітка, основною водною артерією якої є річка Горинь, середня густота 
річкової сітки якої становить до 0,50 км/км2. Для водного режиму властива тривала весняна повінь, 
що супроводжується широкими розливами, літньо-весняна та зимова межень. Річкова течія повільна, 
рівень води високий і майже досягає рівня берегів. 

Чисельність мошок в будь-якій місцевості визначається насамперед місцями їх виплоду. До 
останніх відносяться річки, багато численні струмки та меліоративні канали. Усі водотоки, в яких 
розвиваються мошки, за гідрофізичними характеристиками можна поділити на 5 груп, для кожної з 
яких властивий свій комплекс видів сімуліїд. 

До І групи належать великі річки довжиною кілька сотень кілометрів, шириною 100 м і більше, 
глибиною до 5 м. Вони протікають на відкритій місцевості та мають широку заплаву. Дно як правило 
піщане. Течія повільна – 0,3 – 0,6 м/с. Температура води влітку коливається від 16 до 23ºС. Під час 
повеней рівень води піднімається середньому на 150 – 200 см. У багатьох місцях, особливо де течія 
менша, русло рік заростає макрофітною рослинністю. Личинки та лялечки оселяються на листі 
рослин переважно у поверхневих шарах води. На ділянках з швидкою течією основним субстратом 
для прикріплення служить затонулі гілки та гілля прибережних кущів і дерев, яке звисає у воду. До 
цієї групи належить основна водна артерія даного регіону – річка Горинь, а також Прип’ять та Стир. 
Всього зареєстровано 8 видів мошок, які належать до 5 родів: Byssodon, Schoenbaueria, Boophthora, 
Odagmia та Simulium. Масовими видами є B. erythrocephala (ІД – 35,1 %) та Od. ornata (ІД – 17,7 %). 

До ІІ групи відносяться річки довжиною близько 100 км і більше, шириною 10 – 80 м, 
глибиною до 3 м. Протікають як на відкритій місцевості, так і на залісненій. Дно піщане або мулисте. 
Швидкість течії змінюється в залежності від рельєфу місцевості, на перекатах вона досягає 0,7 – 0,9 
м/с, на рівнинних ділянках – 0,3 – 0,6 м/с. Температура води влітку тримається в межах 17 – 24ºС. В 
деяких ділянках русла сильно заростають стрілолистом, рдесником та рогозом личинки та лялечки 
прикріплюються до водної рослинності, а також до затонулих гілок і стовбурів та гілля чагарників, 
яке спускається у воду. До цієї групи водостоків належать наступні річки: Случ, Ствига та Льва. 
Видовий склад мошок тут представлений 19 видами, які відносяться до 8 родів Byssodon, 
Nevermannia, Schoenbaueria, Wilhelmia, Boophthora, Odagmia, Argentisimulium та Simulium. Домінують 
B. erythrocephala (ІД – 22,2 %) та B. chelevini (ІД – 17,4 %), Od. ornata (ІД – 10,8 %). 

ІІІ група об’єднує малі річки довжиною від 10 до 100 км, шириною 5 – 15 м, глибиною до 2 м. 
Їхня заплава неширока, дно піщано-кам’янисте на перекатах та піщано мулисте на плесах. На 
перекатах швидкість течії коливається в межах 0,3 – 0,6 м/с, під час паводків збільшується до 1,0 м/с, 
на плесах 0,2 – 0,4 м/с. Влітку температура води коливається від 13 до 25ºС. Повільна течія сприяє 
високому рівню заростання русла річок, укорінена рослинність спостерігається по всьому створу. 
Личинки та лялечки як субстрат використовують водну рослинність та затонулі гілки і стовбури 
дерев. До цієї групи водостоків віднесені такі річки, як Замчисько, Стубла, Бомбилівка, Веселуха, 
Вирка, Тусталь, Полична та Бобер. У малих річках зафіксований найбільший видовий склад мошок, 
які належать до 8 родів: Nevermannia, Eusimulium, Wilhelmia, Boophthora, Odagmia, Archesimulium, 
Argentisimulium та Simulium. Із 27 видів фоновими є B. erythrocephala (ІД – 27,5 %) та B. chelevini (ІД – 
18,1 %), та W. equina (ІД – 11,2 %). 
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До IV групи невеликі річки довжиною до 10 км і струмки, ширина русла яких знаходиться в 
межах 0,5 – 1,5 м, глибина до 0,5 м. Ця група водойм є дуже поширеною. Дно може бути різним: 
піщаним, кам’янистим чи мулистим. Улітку температура води коливається від 14 до 26ºС. 
Спостерігаються різкі добові коливання температури. Після сильних дощів спостерігається різке 
замулення, підвищення рівня води та зниження прозорості. В залежності від коливання рівня води 
швидкість течії лежить в порівняно широких межах від 0,2 до 1,0 м/с. За такої течії та глибини русло 
часто заростає рослинністю: осокою, водяним перцем та рогозом. Субстратом для прикріплення 
личинок та лялечок служить не тільки водна рослинність, а й злаки, що спускаються у воду, гілки 
чагарників, предмети, що затонули, камені. Останні в значній мірі бувають замулені, через це 
личинки та лялечки прикріплюються виключно до чистих каменів. Тут відмічена висока чисельність 
личинок та лялечок. До даної групи належать наступні річки: Боркова, Жильжанка, Зульня, Крушина, 
Мережанка та багато інших. Всього зареєстровано 19 видів сімуліїд, що належать до 7 родів: 
Nevermannia, Eusimulium, Wilhelmia, Boophthora, Odagmia, Argentisimulium та Simulium. Масовими 
видами виступають Od. ornata (ІД – 19,2 %) та B. erythrocephala (ІД – 13,7 %). 

V група об’єднує меліоративні канали. Ширина русла становить від 1 до 3 м, глибина – від 0,5 
до 2 м. Швидкість течії коливається в межах 0,25 – 0,7 м/с, досягаючи навіть1,5 м/с на гідротехнічних 
шлюзах, внаслідок того, що вода падає з висоти. Температура води влітку коливається від 13 до 26º 
С, з властивими різкими добовими коливаннями. Дно переважно піщане чи торф’яне, рідше мулисте 
чи кам’янисте. Русло каналів заростає стрілолистом, осокою, лепехою. По берегах малих каналів 
росте лугова трав’яниста рослинність. Сімуліїди можуть використовувати також як субстрат бетонні 
плити, якими покриті береги великих каналів. Великі канали характеризуються постійною 
проточністю, тому в них створюються усі умови для постійного розвитку популяцій мошок. Малі 
канали проточні лише під час танення снігу та у період літніх дощів, тому тут мошки можуть 
розвиватися тільки у ранньовесняний і пізньолітній період. Великі меліоративні канали схожі до 
середніх та малих річок за своїми гідротермічними характеристиками. За рахунок своєрідних умов у 
цій групі водотоків зустрічаються тільки еврибіонтні види, яких виявлено 14. Вони належать до 5 
родів: Wilhelmia, Boophthora, Odagmia, Argentisimulium та Simulium. До домінантних видів належать 
B. erythrocephala (ІД – 31,5 %) та B. chelevini (ІД – 15,2 %), Od. ornata (ІД – 12,4 %). 

Таким чином різноманітність ландшафтно-кліматичних умов та густа річкова сітка визначають 
величину видового складу мошок Полісся Рівненської області. Зареєстровано 33 види. Види роду 
Boophthora є найпристосованішими до умов існування, вони зустрічаються у всіх типах водотоків, і є 
домінантними. Представники роду Simulium також поширені у всіх групах водотоків, але 
зустрічаються в незначних кількостях. 
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2. Патогенные виды мошек (Diptera, Simuliidae) Полесья Беларуси / Ф. И. Василевич, В. М. Каплич, В. М. Скуловец, Е. Б. 
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УДК: 591.69 – 597.593.4 : 591.5 (262.5) 
КРИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ФАУНЫ СКРЕБНЕЙ АЗОВО – ЧЕРНОМОРСКИХ КЕФАЛЕЙ 

(TELEOSTEI: MUGILIDAE) 
Е.В. Ткач, В. Л. Сарабеев 

Запорожский национальный университет 
 
До последнего времени от Азово-Черноморских кефалей было известно три вида скребней, 

которые определялись как Neoechynorhynchus (Hebesoma) agilis (Rudolphi, 1819) Van Cleave, 1916; 
Telosentis exiguus (Linstov, 1901) Van Cleave, 1923; Acanthogyrus (Acanthosentis) adriaticus (Orecchia, 
Paggi & Radujkovic, 1989) Amin, 2005. Согласно литературным данным, первый вид кроме кефалей 
был известен также от рыб, относящихся к другим семействам, к примеру, угрёвым и саргановым. T. 
Exiguus паразитирует у широкого круга хозяев (отмечен у 39 видов), встречался, по литературным 
данным, только у молоди кефалей. A. (A.) adriaticus является узкоспецифичным видом и 
регистрировался только у сингиля. 

Исследованные нами экземпляры скребней от кефалей имели ряд морфометрических отличий 
от их описаний в литературе. Кроме того, в свете последних публикаций, ревизирующих 
Neoechynorhynchus и Acanthogyrus (Amin, 2002, 2005) таксономическая идентификация скребней от 
кефалей Азово-Черноморского региона нуждается в пересмотре. 
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Материал был собран в Черном и Азовском морях в 2004-2005 годах с трёх станций 
(Керченский пролив, Молочный лиман и озеро Сиваш), от трёх видов кефалей (лобана, Mugil 
cephalus L. (136 экземпляров); пиленгаса, Mugil soiuy Basilewsky, 1855 (296 экземпляров); сингиля, 
Liza aurata (Risso, 1810) (403 экземпляра)). Рыба исследовалась на зараженность паразитами в свежем 
виде, либо после размораживания. Скребни были изъяты из кишечника, отмыты в солевом растворе и 
зафиксированы 70 % этанолом. Часть гельминтов была покрашена гематоксилином по Делафильду с 
последующей дифференцировкой в подкисленном спирте и проявлением в растворе соды, после чего 
проводилась дополнительная покраска эозином. Окрашенные скребни пропускались через 
дегидрирующую серию этанола повышающихся концентраций и монтировались в Канадский 
бальзам. Другая часть изучалась на временных препаратах в просветляющем составе из 50 % 
молочной кислоты и 50 % глицерина или 50 % молочной кислоты и 50 % дистиллированной воды. 
Длина червей дана без шеи, хоботка и копулятивной бурсы у самцов. Промеры сняты с яиц 
находившихся в вагине или матке. Все измерения приведены в микрометрах и выполнены с помощью 
окуляр-микрометра непосредственно с микроскопа. Для характеристики заражения использовались 
стандартные паразитологические индексы: экстенсивность инвазии (ЭИ, в  %); интенсивность 
инвазии (ИИ, в экз.), представленная средним и предельными (в скобках) значениями; индекс обилия 
(ИО, экз.). 

Класс: Acantocephala 
Семейство: Quadrigyridae Van Cleave, 1920 
Вид: Acanthogyrus sp.1. 
Хозяин: L. aurata  
Места обнаружения: Керченский пролив (45°20’N, 36°28’E), Черное море, Украина. 
Локализация: кишечник. 
Показатели инвазии: ЭИ – 1 , ИИ – 1.75(1 – 2), ИО – 0,002. 
Заметки 
Длины острия крючьев Acanthogyrus sp.1 совпадают с таковыми Acanthogyrus (Acanthosentis) 

adriaticus, а именно 1 –, 2 –, 3 – й крючья имели длину 50, 25 – 27 и 22,5 – 25 у самок и 40 – 42,5, 25 – 
30 и 22,5 – 27,5 у самцов соответственно.  

Однако Acanthogyrus sp. 1 отличается от A. (A.) adriaticus меньшими размерами тела, хоботка, 
хоботкового влагалища, лемнисков, семенников и цементных желез (Orecchia et al., 1988; наши 
данные)  

Исследованные гельминты имели следующие размеры: тело самок 13.500 – 28.000 x 650 – 
11.500, самцов 6.250 – 12.250 x 600 – 750 (42.000 – 43.500 x 1.100 – 1.150 и 13.000 – 21.800 x 650 -
1.340, соответственно, у A.(A.) adriaticus); хоботок самок 112 x 122,5 – 150, самцов 100 – 110 x 80 – 
100 (190 – 220 x 140 – 170 и 130 – 200 x 110 – 160, соответственно, у A.(A.) adriaticus); хоботковое 
влагалище самок 560 – 720 x 150, самцов 380 – 450 x 130 – 150 (750 – 860 x 200 – 250, 560 – 940 x 200 
– 260, соответственно, у A.(A.) adriaticus); семенник верхний 1.003 – 1.100 x 360 – 400, нижний 1.150 
– 1.200 x 390 – 400 (2.400 – 3.640 x 590 – 810, 2.060 – 3.200 x 500 – 730, соответственно, у A.(A.) 
adriaticus); лемниски самцов 1.350-2.000 и 1.900 – 2.900 (2.710 – 5.220, 2.140 – 3.380, соответственно, 
у A.(A.) adriaticus). 

Семейство: Neochinorhynchidae Van Cleave, 1919. 
Вид: Neoechinorhynchus (Hebesoma) agilis (Rudolphi, 1819). 
Хозяин: L. aurata; M. cephalus; M. soiuy. 
Места обнаружения: Керченский пролив (45°20’N, 36°28’E), Черное море; озеро Сиваш 

(46°07’N, 34°45’E), Азовское море; Молочный лиман (46°26’ N, 35°25’ E), Азовское море, Украина. 
Локализация: кишечник 
Показатели инвазии: L. auratа ЭИ – 6,5, ИИ – 2,8 (1 – 10), ИО – 0,2; M. cephalus ЭИ – 64,7, ИИ 

– 12,9 (1 – 100), ИО – 8,4 M. soiuy: ЭИ 4,4, ИИ – 1,2 (1 – 2), ИО – 0,05. 
Заметки 
Исследованные экземпляры обладают рядом признаков отличающихся по размерным 

характеристикам от описаний N. (H.) agilis известных из литературы. Так, размеры тела и острия 
крючьев несколько больше чем в описаниях Yamaguti (1935) и Radujkovic(1989), тогда как длина яиц 
напротив, меньше. 

Острия прикрепительных крючьев исследованных экземпляров имели следующие размеры: 
верхние 122,5 – 150 у самцов и 130 – 152 у самок; нижние 67,5 – 75,5 у самцов и 65 – 75.5 у самок (84 
– 140 верхние и 36 – 60 нижние по данным Yamaguti (1935) и 100 – 120, 50 – 60, соответственно, по 
Radujkovic (1989)); длина тела гельминтов 10.850 – 14.750 x 650 – 1.200 у самок, 5.000 – 8.000 x 350 – 
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900 у самцов (7.022 x 800 – 1.000 по Yamaguti (1935); 6.000 – 8.000 x 800 – 900 по Radujkovic (1989)). 
Яйца исследованных нами скребней достигали 28 – 34 x 8 – 12 (35 – 42 x 8 – 12 согласно данным 
Yamaguti (1935)). 

Ранее Belofastova (2003) сообщала о находке A. (A.) adriaticus в водах Черного моря у берегов 
Крыма. Она приводит некоторые морфометрические характеристики скребней, которые близки к 
таковым Acanthogyrus sp.1. Вероятно, экземпляры скребней Acanthogyrus встреченные в наших 
сборах и Belofastova (2003) принадлежат к одному виду. 

В результате настоящего исследования от Азово-Черноморских кефалей было обнаружено два 
вида скребней, принадлежащих к родам Neoechynorhynchus и Acanthogyrus. Провести однозначную 
видовую диагностику этих видов или описать их как новые пока не удалось. Это обусловлено 
отсутствием достаточного материала по Acanthogyrus sp.1 (собрано всего 9 экземпляров от 
замороженной рыбы) и неполным, требующем пересмотра описанием N. (H.) agilis. Таким образом, 
исследования скребней азово-черноморских кефалей нуждаются в дополнительных таксономических 
исследованиях, которые будут продолжены. 

Выражаем благодарность ассистенту кафедры охотоведения и ихтиологии Рубцовой Н.Ю., а 
также студентам биологического факультета ЗНУ Борисенкову В. С. и Кравченко Е. А. за помощь в 
сборе и обработке материала. Работа выполнена при поддержке фонда INTAS (Проект № 03-51-
5998). 
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У Придніпровському регіоні, де питома вага екологічного навантаження складає 42  %, гостро 

стоїть проблема забруднення водного середовища. Найбільш поширеними забруднювачами є нітрати, 
нітрити, азотамонійні біогенні та органічні речовини, важкі метали, нафтопродукти, поверхнево-
активні речовини та ін. Внаслідок багатофакторного антропогенного впливу на водойми відбувається 
порушення екологічних зв’язків між гідробіонтами. Передумовами цих змін є, над усе, ті фізіолого-
біохімічні та морфологічні зміни, які відбуваються в організмі гідробіонтів під впливом окремих або 
комплексу чинників навколишнього середовища.  

Риби є останньою трофічною ланкою багатьох водних угрупувань, тому будь-які зміни, що 
трапляються у трофічному ланцюгу, зрештою відображаються на їх організмі. Так, виявити 
надходження у водойми важких металів і їх негативну дію на екосистему можна тільки завдяки 
ефекту акумуляції їх в організмі риб [3]. Крім того, відомості про вміст та розподіл важких металів в 
організмі риб необхідні не тільки для екологічного моніторінгу водного середовища, але й для 
контролю за якістю рибної продукції. 

Своєрідним показником стабільності водної екосистеми і її біорізноманіття є видовий і 
кількісний склад паразитофауни гідробіонтів. Значні коливання у чисельності паразитів можуть 
свідчити про суттєві перебудови у структурі іхтіоценозу. 

Наші дослідження проводились протягом року на території однієї з екологічно небезпечних 
ділянок Запорізького водосховища – Самарської затоки, яка до того ж має велике рибопромислове 
значення в Запорізькому водосховищі. За даними багаторічних досліджень у Самарській затоці 
спостерігається підвищена загальна мінералізація води за рахунок хлоридів, сульфатів, натрію та 
магнію; підвищена концентрація азотних сполук, СПАР, деяких важких металів. Навесні та влітку тут 
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відмічається підвищення біотестових індексів токсичності [2]. Головними джерелами забруднення є 
шахтні води, сільськогосподарські та побутові стоки.  

Для порівняння отриманих результатів одночасно проводили дослідження в нижній частині 
Запорізького водосховища (с. Військове), яка за гідроекологічними показниками відповідає 
нормативним вимогам, передбаченим для рибогосподарських водойм (ОСТ 15-372-87). 

Об’єктами досліджень були риби – мешканці різних біотопів з різним спектром харчування: 
плітка (Rutilus rutilus), плоскирка (Blicca bjorkna), карась (Carassius auratus), окунь (Perca fluviatilis). 
Для аналізу використовували риб одновікових груп (2+ – 3+). Всього було досліджено 468 екземплярів 
риб.  

Морфометричний аналіз риб проводили загальноприйнятими в іхтіології методами. 
Фізіологічний стан риб оцінювали за відносною масою (індексом) внутрішніх органів: печінки, 
селезінки, серця; коефіцієнтом вгодованості (процентне відношення маси риб до їх довжини). 
Паразитологічні дослідження риб здійснювали методом повного паразитологчного розтину. Вміст 
важких металів у воді та тушках риб визначали методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії.  

За даними морфометричного аналізу пелагічні мирні риби Самарської затоки – плітка і 
плоскирка мали вірогідно меншу масу в порівнянні з даними видами риб контрольної ділянки 
водосховища. У плітки різниця в масі навесні становила 23  %, влітку зросла до 49  %. Довжина 
плітки Самарської затоки була також менше, але статистичної вірогідності різниця у даному 
показнику досягала лише влітку. У плоскирки дослідної і контрольної ділянок різниця в масі навесні і 
влітку була однаково високою і становила 41 – 48  %. Лінійні показники плоскирки в затоці були 
також вірогідно меншими – на 16  %.  

Маса і розміри окуня – хижої риби – в затоці були також нижчими в порівнянні з лінійно-
ваговими показниками окуня відкритої дільниці водосховища. Різниця в масі дослідних і 
контрольних риб коливалась у межах 15 – 22  % і була вірогідною. Коефіцієнт вгодованості окуня в 
затоці був на 7 – 8  % нижче, але різниця не досягала рівня статистичної вірогідності. 

Карась, який веде переважно придонний малорухливий образ життя і живиться різноманітною 
їжею, мав масу в затоці декілька вищу (на 6 – 8  %), а довжину нижчу (на 6  %) в порівнянні з карасем 
контрольної дільниці, але різниця у морфометричних показниках дослідних і контрольних риб не 
була вірогідною.  

Навпаки, показники вгодованості у карася в затоці були і навесні, і влітку вірогідно вище в 
порівнянні з карасем водосховища. Різниця в коефіцієнтах вгодованості у дослідних і контрольних 
риб досягала навесні 23  %, а влітку зросла до 30  %. 

Зміни, що відбувалися в організмі риб під тиском антропогенних факторів, торкалися, над усе, 
функціонального стану внутрішніх органів. Навесні відносна маса печінки практично у всіх 
дослідних риб Самарської затоки була нижче, ніж у риб контрольної дільниці водосховища (табл. 1). 
Різниця у гепатосоматичних індексах дослідних і контрольних риб навесні була у межах від 8  % (у 
плоскирки) до 19  % (у плітки).  

Влітку окунь, плітка й плоскирка, що були виловлені в затоці, характеризувались вірогідно 
меншою відносною масою печінки, особливо помітно ця різниця була в окуня – на 23  %. Але у 
карася, навпаки, відносна маса печінки влітку стала вірогідно більше в порівнянні з контрольними 
показниками майже на 25  %. 

Таблиця 1 – Індекси внутрішніх органів риб різних екологічних біотопів Запорізького водосховища 
(M±m, n=10) 

Самарська затока Нижня дільниця водосховища (контроль) Вид риби 
І печ. І селез. І серця І печ. І селез. І серця 

Весна 
Окунь 0,83±0,01 0,06±0,02* 0,08±0,01* 0,90±0,02 0,11±0,01 0,08±0,01 
Плітка 0,92±0,02* 0,15±0,02* 0,14±0,01* 1,13±0,03 0,18±0,02 0,11±0,02 
Плоскирка 1,11±0,03 0,12±0,02* 0,12±0,02* 1,21±0,02 0,16±0,02 0,10±0,02 
Карась 2,12±0,02 0,14±0,01* 0,12±0,02* 2,38±0,04 0,21±0,02 0,14±0,02 

Літо 
Окунь 0,71±0,02* 0,06±0,01* 0,08±0,01 0,88±0,03 0,12±0,01 0,07±0,02 
Плітка 0,99±0,03* 0,12±0,02* 0,12±0,02 1,24±0,03 0,16±0,02 0,11±0,02 
Плоскирка 1,02±0,01 0,11±0,01* 0,12±0,02 1,15±0,02 0,15±0,03 0,11±0,01 
Карась 2,88±0,04* 0,15±0,02* 0,10±0,01* 2,15±0,04 0,20±0,02 0,15±0,02 

Примітка: * – різниця між показниками у риб різних біотопів вірогідна (р < 0,05) 
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Найбільш чутливим індикатором фізіологічного стану риб була відносна маса селезінки. У всіх 
дослідних риб, незалежно від видових і екологічних особливостей, індекс селезінки був помітно 
нижче. Різниця з контрольними показниками навесні й влітку була вірогідною і коливалась у межах 
від 17-27  % (у плітки, карася) до 42-46  % (у окуня).  

Відносна маса серця у всіх пелагічних рухливих риб Самарської затоки була вище, ніж у 
відповідних видів риб нижньої ділянки водосховища. Особливо помітна вона була навесні. Різниця в 
індексах серця дослідних і контрольних риб у цей період складала 17–22  % і була вірогідною. Влітку 
така залежність зберігалась, але різниця між показниками скоротилась до 8 – 14  % і не досягала 
рівня вірогідності. На відміну від рухливих риб, у пасивного карася відносна маса серця в затоці була 
вірогідно нижче, а різниця з контрольними показниками складала у квітні – 14 %, у липні – 33 %. 

При дослідженні вмісту важких металів у воді Самарської затоки були встановлені приоритетні 
забруднювачі: мідь, марганець та кадмій. Максимальна їх кількість була зафіксована в літній період і 
становила: Cu – 0,013 мг/л (13 ГДК), Mn – 0,02 мг/л (2 ГДК), Cd – 0,007 мг/л (1,4 ГДК). Вміст цинку, 
свинцю та заліза не перевищував ГДК для води рибогосподарських водойм [5]. 

Токсикологічні дослідження тканин різних видів риб показали, що незалежно від сезону року 
максимальна кількість міді спостерігалась у риб – бентофагів. Причому, влітку найбільша кількість 
цього металу була в тушці плітки – 18,8 мг/кг, що становило 1,8 ГДК для риби як харчового продукту 
[4], восени – в тушці карася (0,7 ГДК), а взимку – в плоскирки (0,7 ГДК). Такий розподіл металів у 
різних видів риб пов’язаний, очевидно, з особливостями їх біотопів. У хижака – окуня вміст міді був 
мінімальний і не перевищував у різні сезони року 0,3 мг/кг (0,3 ГДК).  

Найбільша кількість цинку спостерігалась у тканинах плітки в літній період – 76,1 мг/кг (2 
ГДК), а найменша кількість цього металу була в тканинах карася – 15,6 мг/кг (0,4 ГДК). 

Для свинцю відмічалась аналогічна залежність. В організмі плітки влітку його кількість була 
максимальною і становила 2,8 мг/кг (2,8 ГДК), а мінімальна кількість була у карася – 0,24 мг/кг. 

Вміст марганцю в тушках риб за весь період досліджень не перевищував ГДК для риби як 
харчового продукту, але відрізнявся у риб за їх видовою належністю. Найбільша кількість марганцю 
була зафіксована в організмі карася – 0,59 мг/кг в осінній період, а найменша – у плоскирки – 0,33 
мг/кг. 

Особливості накопичення кадмію в тушках риб були східні з накопиченням марганцю. 
Найбільша кількість його спостерігалась в тілі карася восени – 0,06 мг/кг, а найменша – у 
плоскирки – 0,03 мг/кг. При цьому вміст кадмію в організмі дослідних риб не перевищував ГДК 
протягом всього року. 

При дослідженні вмісту заліза було встановлено, що даний метал накопичувався в тушках риб 
у значній кількості, не дивлячись на те, що його вміст у воді не виходив за межі допустимих значень. 
Так, влітку рівень заліза в організмі плітки досягав 67,9 мг/кг (2,2 ГДК), плоскирки – 37,8 мг/кг (1,3 
ГДК); восени у окуня – 53,8 мг/кг (1,7 ГДК); взимку у карася – 62,6 мг/кг (2,1 ГДК). 

Паразитофауна плітки Самарської затоки складалась з 38 видів, серед яких епізоотичне 
значення мали представники родів Diplostomum та Desmidocercella. При цьому у плітки в Самарській 
затоці діплостома зустрічалась в очах практично всіх досліджених риб. Екстенсивність інвазії (ЕІ) 
даним паразитом становила 100 %, а інтенсивність інвазії (ІІ) коливалась у межах від 8 до 102 
паразитів на рибу. У плітки контрольної ділянки водосховища зараженість паразитами роду 
Diplostomum була нижче і складала 70 %, а інтенсивність інвазії – 2 – 36 екз./рибу. Трематода 
Desmidocercella зустрічалась в очах плітки тільки в Самарській затоці з ЕІ – 85 %, та ІІ – 24 – 63 
екз./рибу.  

Домінуючими паразитами у плоскирки в Самарській затоці були 5 видів: моногенетичні сисуни 
р. Diplozoon (ЕІ 33 %) і р. Dactylogyrus (ЕІ 45 %), трематоди р. Diplostomum (ЕІ 100 %) і 
р. Desmidocercella (ЕІ 95 %) та стрічковий гельмінт Caryophyllaeus laticeps (ЕІ 25 %).  

У окуня приоритетним видом паразитофауни був кишковий гельмінт Bunodera lucioperca. 
Екстенсивність зараження даним паразитом складала 54 % при середній інтенсивності зараження – 6 
екз./рибу. У окуня контрольної ділянки водосховища значення даних показників були майже в 2 рази 
нижче. 

Видовий склад паразитофауни карася в Самарській затоці налічував 29 видів, але всі вони були 
подані одиничними екземплярами, серед яких домінуюче положення займали моногенетичні сисуни. 
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При порівнянні результатів наших досліджень з літературними даними [1], звертає на себе 
увагу значне зростання за останні 20 років зараженості риб у Запорізькому водосховищі личинками 
трематод та нематодою Philometra lusiana. Причиною появи останнього паразиту є, очевидно, занос 
його у водосховище разом з рибопосадковим матеріалом при щорічному зарибленні коропом із 
ставів, де філометра широко розповсюджена. 

Висновки: 
1. В умовах антропогенного забруднення найбільш помітні функціональні зміни в організмі 

відмічались у рухливих пелагічних риб. Вони виявлялися у зменшенні відносної маси селезінки і 
збільшенні відносної маси серця, що є відповідною захисною реакцією організму риб на стресову 
дію забруднюючих речовин. Зниження відносної маси печінки, внаслідок пригнічення її 
функціональної діяльності, має бути пов’язано з хронічною інтоксикацією організму, оскільки 
печінка бере на себе головні захисні функції у знешкодженні токсичних речовин. 

2. Рівні накопичення важких металів в організмі риб не завжди мали пряму кореляцію з їх вмістом у 
воді і залежали також від характеру живлення риб і їх біотопу. При цьому, найбільш 
забрудненою важкими металами в літній період була плітка, а взимку – карась. У плітки 
перевищення ГДК для риб як харчового продукту спостерігалось за такими важкими металами: 
мідь, цинк, свинець, залізо; у карася – залізо. 

3. Внаслідок погіршення гідроекологічного стану водосховища помітно зросла інвазованість риб 
гельмінтами зі складним циклом розвитку. Головними причинами цьому є забруднення води 
органічними речовинами, утворення замулених мілководь та заростання їх водною рослинністю, 
які утворили сприятливі умови для розвитку проміжних хазяїв даних паразитів – молюсків та 
циклопів.  
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ОСОБЕННОСТИ РЕГИСТРИРУЮЩИХ СТРУКТУР ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗРАСТА 

ПИЛЕНГАСА (LIZA HAEMATOCHEILA (Temminck & Schlegel, 1845). 
Т. Л. Чесалина 

Институт биологии южных морей НАН Украины 
 
Акклиматизация пиленгаса из Японского моря в Азово-Черноморский бассейн, проводившаяся 

в 1970-80-х годах, завершилась образованием его самовоспроизодящейся популяции. Пиленгас 
быстро распространился по акватории Черного и Азовского морей, достиг высокой численности и 
стал одним из основных объектов промысла. 

Несмотря на то, что к настоящему времени опубликовано большое количество работ по этому 
виду, до сих пор остаются открытыми вопросы, связанные с особенностями биологии и образом 
жизни этого вселенца в новой среде обитания, в частности, – адаптации к различным условиям 
среды, возраст и рост. При проведении мониторинговых ихтиологических исследований определение 
возраста является одним из основных элементов биологического анализа. Правильное определение 
возраста и роста рыб важно для оценки состояния их популяций, необходимо для разработки мер 
охраны и рационального использования. Для того чтобы определить темпы роста пиленгаса в 
Азовском и Черном морях и разработать методические рекомендации по определению возраста были 
исследованы регистрирующие структуры (отолиты – сагитта (sagitta); спил первого луча первого 
спинного плавника; чешуя; крышечная кость – operculum). 

Анализ крупной пары отолитов (sagitta) показал, что в первый год жизни рыбы на отолите 
закладывается два отчетливо выраженных гиалиновых кольца, внутреннее из которых представляет 
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собой мальковое. Появление этого кольца связано с переходом мальков от пелагического к придонно-
пелагическому образу жизни и смене зоопланктонного типа питания детритоядным. Таким образом, 
это кольцо является дополнительным и его не следует учитывать при подсчете годовых колец (рис.1). 

 
Рис. 1 – Отолит годовика (внутри мальковое кольцо), SL = 8,8 см. 

Четкое чередование годовых зон наблюдается на поперечных спилах первого спинного 
плавника. На спиле чередуются широкие опаковые зоны (в проходящем свете – темные), с узкими 
гиалиновыми зонами (белые) (рис.2).  

  

Рис. 2 – Спилы первого луча первого спинного плавника пиленгаса в возрасте: 
А – 1+ (SL = 18,3 см); Б -9+ (SL = 66,8 см). 

Годовые зоны на спилах проявляются отчетливее, чем на отолитах и чешуе, поэтому эти 
структуры могут служить контрольным материалом при определении возраста. 

Для того чтобы определение возраста по поперечным спилам костных лучей было корректным, 
необходимо соблюдать ряд условий. Луч желательно вырезать вместе с сочленовной головкой. 
Спилы необходимо делать из части луча близкой к его основанию, потому что только в этом случае 
сохраняется годовое кольцо первого года жизни. Обычно из одного луча приготавливают несколько 
спилов. Спил должен быть сделан точно поперек луча. В этом случае луч света легко проходит через 
прозрачные гиалиновые зоны, и они четко выражены. Перед просмотром спилы необходимо 
подсушить на воздухе. Их нельзя долго хранить в просветляющих жидкостях, так как они становятся 
стеклянно-прозрачными и непригодными для работы. 

Менее пригодной для определения возраста оказалась чешуя. Недостатком этой 
регистрирующей структуры у взрослых рыб является частая резорбция ее центральной части. Кроме 
того, на чешуе половозрелых рыб четко выражены нерестовые кольца, которые повторяют контур 
годовых. У неполовозрелых рыб годовое кольцо проявляется обычно в середине апреля, а у 
половозрелых – с апреля до июня. 

Крышечные кости пиленгаса крупные, после обработки в кипящей воде на них хорошо 
просматриваются широкие опаковые и узкие гиалиновые зоны, которые можно подсчитывать без 
помощи лупы. Зависимость между длиной крышечной кости и длиной рыбы носит прямолинейный 
характер. 

 
 

А Б
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УДК: 597.2.5:574.583(262.54) 
ИХТИОПЛАНКТОН ВОСТОЧНОГО СИВАША В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2004 ГОДА 

Т. Л. Чесалина, М. В.Чесалин 
Институт биологии южных морей НАН Украины 

 
Впервые за много лет в июне и августе 2004 г. проведены две ихтиопланктонные съемки в 

Восточном Сиваше. Материал собирали икорной конической сетью (ИКС-80) из мельничного сита № 
23 с площадью входного отверстия 0,5 м2 на 23 станциях. Глубины в местах взятия проб изменялись 
от 0,7 до 2,2 м. Икру, личинок и молодь рыб определяли до вида. Численность их пересчитывали на 
100 м3 профильтрованной воды.  

В пробах была обнаружена икра, личинки и молодь 5 видов рыб из 5 семейств: Engraulidae, 
Atherinidae, Gobiidae, Syngnathidae, Gasterosteidae (табл.). 

Таблица – Видовой состав ихтиопланктона Восточного Сиваша в июне- августе 2004 г. 
18-25 июня 2004 г. 17-26 августа 2004 Вид 

икра личинки молодь икра личинки молодь 
Хамса азовская 
(Engraulis encrasicholus maeoticus) + - - - - - 

Атерина черноморская 
(Atherina boyeri pontica) 

- + - - + - 

Бубырь мраморный 
(Pomatoschistus marmoratus) 

- + - - + - 

Пухлощекая игла-рыба 
(Syngnathus abaster nigrolineatus) 

- - + - - - 

Трехиглая колюшка 
(Gasterosteus aculeatus) 

- - + - - - 

Вся собранная икра принадлежала одному виду – азовской хамсе (Engraulis encrasicolus 
maeoticus). Икринки были зарегистрированы на 4 станциях из 23 (частота встречаемости 17,4 %). 
Средняя численность икры составила 5,8 экз./100м3, минимальная – 1,3 экз./100м3, максимальная – 
124,8 экз./100м3. Вся икра выловлена в районе второго плеса Восточного Сиваша южнее острова 
Куянли. Предличинки и личинки рыб были представлены двумя видами – черноморской атериной 
(Atherina boyeri pontica) и бычком-бубырем мраморным (Pomatoschistus marmoratus). Предличинки 
атерины зарегистрированы на всей исследуемой акватории. Наибольшее их количество было 
отмечено в районе Генического плеса Восточного Сиваша, где он соединяется с Азовским морем 
через пролив Тонкий. Средняя численность предличинок атерины составила 8,1 экз./100м3, варьируя 
от 1,3 до 49,4 экз./100м3. Средняя численность предличинок бычка-бубыря мраморного – 2,2 
экз./100м3.  

Зафиксирована молодь двух видов рыб – морской иглы пухлощекой (Syngnathus abaster 
nigrolineatus) и трехиглой колюшки (Gasterosteus aculeatus), которые были представлены 
единичными экземплярами.  

Несмотря на то, что в сетных уловах встречались взрослые особи ряда летненерестующих 
видов рыб (кефали, тюлька), их икра и личинки не обнаружены. Отсутствие личинок некоторых рыб 
из семейства Gobiidae (бычки: кругляк, песочник, травяник) объясняется тем, что их личинки ведут 
придонный образ жизни, а ловы по глубине не проводились. 

Восточный Сиваш является одним из основных нерестилищ кефали пиленгаса, вселенной в 
Азово-Черноморский бассейн из Японского моря, и нерест которой обычно протекает здесь с начала 
мая до конца июня. В период июньской съемки соленость и температура воды были пригодны для 
нереста пиленгаса на 10 станциях из 23. Однако в собранных пробах его икра и личинки обнаружены 
не были. Возможно, это связано с тем, что температура поверхности воды в период июньской съемки 
варьировала от 22о до 25оС, а температура выше 23оС считается неблагоприятной для нереста 
пиленгаса из-за наступления быстрой резорбции ооцитов (Глубоков А.И., 1992, Куликова 
Н.И.,Федулина В.Н., Шекк П.В, 1993). 

 
1. Глубоков А.И. Дальневосточная кефаль-пиленгас – биология и разведение // М.: ВНИРО, 1992. – 21 с. – Рус. – Деп. во 

ВНИЭРХ 20.04.92. № 1202 – рх 92. 
2. Куликова Н.И., Федулина В.Н., Шекк П.В. Повышение эффективности искусственного воспроизводства кефали 

пиленгаса путем управления сроками его размножения // Основные результаты комплексных исследований ЮгНИРО в 
Азово-Черноморском бассейне и Мировом океане. – Керчь, 1993. – С. 89-92. 
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УДК: 594.141:591.5 
ТРИВАЛІСТЬ БИТТЯ ВІЙОК МИГОТЛИВОГО ЕПІТЕЛІЮ ПЕРЛІВНИЦЕВИХ ПІД 

ВПЛИВОМ ТЕМПЕРАТУРИ 
Т. В. Чорномаз 

Житомирський державний університет ім. Івана Франка 
 
У пойкілотермних тварин, до яких належать і перлівницеві, температура тіла дорівнює 

температурі навколишнього середовища. Тому зміна температури водного середовища впливає на 
усі, без виключення, процеси їх життєдіяльності.  

На теренах України для обслуговування ТЕС і АЕС утворено водойми-охолоджувачі, загальна 
площа яких становить понад 10 тис. га [1]. Вода з цих водойм використовується для охолодження 
теплових агрегатів на електростанціях і скидається назад підігрітою в середньому на 3–14˚С. Тобто 
температурний режим водойм-охолоджувачів відрізняється від такого у природних водоймах цієї ж 
кліматичної зони. Підвищення температури води у межах теплового преферендуму стимулює перебіг 
обмінних процесів у організмі пойкілотермних тварин, викликає інтенсивний ріст, прискорює їх 
статеве дозрівання і розвиток, підвищує кормову активність і засвоюваність їжі. Влітку, однак, 
температурний режим таких водойм перевищує межі оптимуму для цих гідробіонтів, оскільки скиди 
підігрітих вод до 38–40˚С [2] викликають прогрівання водної товщі не тільки у прибережній зоні, але 
й у центральній частині водних басейнів до 33˚С, а у каналі скиду – навіть до 36˚С [3]. Такі 
антропогенні зміни водного середовища (“теплове забруднення») інколи призводять не лише до 
зменшення щільності населення популяцій у наслідок розвитку в них тотально-катастрофічних 
сукцесій, але і до зникнення молюсків взагалі [2].  

Для досліду використано перлівницевих різних видів, зібраних влітку 2002 року в річках 
Тетерів (м. Житомир), Уж (м. Коростень), Мика (с. Гуменники): Batavusiana musiva – 40 екз., 
Unio conus – 68, U. rostratus gentilis – 62, Pseudanodonta complanata – 40, Anodonta cygnea – 41, 
Colletopterum piscinale – 50 екз. 

Визначення тривалості биття війок миготливого епітелію проводили за різних температур 
розчинів Рінгера (4, 9, 18, 23, 32, 38˚С). Як показник клітинної (тканинної) стійкості обрано час 
збереження активності (за кожної конкретної температури) війками переживаючих клітин 
миготливого епітелію. У діапазоні температур 4–23˚С результати знімали 3–4 рази на добу, а за 32 і 
38˚С – кожні 10 хв протягом перших двох годин і далі – через кожні 30 хв, 1, 2, 12, 24 год від початку 
досліду. Фіксували час від занурення матеріалу у розчин до моменту повного припинення мигання 
війок епітелію по усьому фронтальному краю досліджуваного матеріалу.  

Нами встановлено, що максимальні значення тривалості биття війок зябрового миготливого 
епітелію A. cygnea, C. piscinale, P. complanata спостерігаються за температури 4˚. Значення цих 
показників у них у 2.7–6.9 рази більші, ніж за 18˚. У B. musiva, U. conus, U. r. gentilis тривалість биття 
війок зябрового миготливого епітелію максимальна за температури 9˚. Вона у них у 1.9–2.6 рази 
більша порівняно з такою за температури 18˚. За температури 9˚ цей показник у A. cygnea, 
C. piscinale, P. complanata більший у 1.8–4.5 рази, ніж за температури 18˚. А у B. musiva, U. conus і 
U. r. gentilis час переживання клітин миготливого епітелію зябер за температури 4˚ більший у 1.6–2.4 
рази порівняно з таким за температури 18˚.  

З підвищенням температури до 38˚ тривалість биття війок різко зменшується. За температури 
23˚ значення цього показника зменшується у 1.1–3.5 рази порівняно з таким за температури 18˚. 
Зростання температури до 32˚ призводить до скорочення часу переживання клітин миготливого 
епітелію у 1.3–5 рази порівняно з таким за температури 23˚ (у 2.4–13.4 рази порівняно з тривалістю 
биття війок миготливого епітелію за температури 18˚). За температури 38˚ значення цього показника 
менші у 1.2–19.9 рази, ніж за температури 32˚ (у 82.6−99.4 %, ніж за температури 18˚).  

Зниження стійкості епітеліальної тканини зябер за високих температур пов’язано із 
переважанням процесів споживання енергії над процесами її генерації. Про це свідчить зниження у 
молюсків за таких умов концентрації АТФ та збільшення утилізації глікогену. Тривалість 
функціонування війок миготливого епітелію зменшується також через порушення у будові 
плазматичних мембран клітин, а саме: при підвищенні температури концентрації фракцій лецитину і 
сфінгомієліну знижуються в 1.5 рази. Крім того висока температура є подразником, який викликає 
зміну колоїдної структури білків цитоплазми. В результаті відбувається зміна заряду білкових 
частинок і зниження їх дисперсності. Тривалий вплив високої температури призводить до 
незворотного процесу коагуляції білків – некрозу, після якого клітини втрачають життєві властивості 
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[4]. Тенденція до зменшення стійкості миготливого епітелію зябер за умов зростання температури 
добре простежується на напівлогарифмічному графіку (рис. 1).  
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Рис. 1 – Залежність тривалості биття війок миготливого епітелію зябер від температури 

З напівлогарифмічного графіку видно, що C. piscinale найгірше витримує підвищення 
температури навколишнього середовища. Миготливий епітелій цього виду найбільше підпадає 
пошкоджуючому впливові температурного чинника, що може обумовлювати поширення молюска на 
території України: наявність в усіх природно-географічних зонах, за винятком Криму. На відміну від 
C. piscinale інший вид – B. musiva – набагато краще пристосований до зростання температури водного 
середовища, що дозволяє йому проживати у тепліших водоймах південного регіону України 
(виявлений в околицях с. Інкерман, р. Чорна) [5]. 

Залежність обговорюваного показника від температури навколишнього водного середовища 
відтворюється і за природних умов у вигляді сезонної мінливості тривалості биття війок миготливого 
епітелію. У A. сygnea, C. рiscinale, P. complanata максимальна тривалість биття війок зябрового 
епітелію спостерігається у січні, а у B. musiva, U. conus та U. r. gentilis – у березні (рис. 2). Мінімальна 
тривалість руху війок миготливого епітелію спостерігається у одних видів у липні (U. r. gentilis, 
P. complanata), у других – у серпні (B. musiva, U. conus, A. сygnea, C. рiscinale). Найменша різниця 
між максимальним і мінімальним значеннями тривалості роботи війок зябрового епітелію у B. musiva 
(перше з них у 1.7 рази більше за друге) найбільша – у U. conus (перше у 5.5 разів більше за друге).  
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Рис. 2 – Сезонна мінливість тривалості биття війок миготливого епітелію зябер 

C. piscinale (а) і U. r. gentilis (б) 

За зниженням виживання клітин зябрового миготливого епітелію перлівницевих за 
температури 4˚С можна побудувати такий ряд (рис. 3): P. complanata→ U. conus→ A. сygnea→ 
C. рiscinale→ B. musiva→ U. r. gentilis. 
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Рис. 3 – Виживання клітин миготливого епітелію зябер перлівницевих за температури 4ºС 

За зменшенням виживання тканини зябер у перлівницевих за температури 38˚С можна 
побудувати такий ряд (рис. 4): U. r. gentilis→ P. complanata→ B. musiva→ A. сygnea→ C. рiscinale→ 
U. conus. 
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Рис. 4. Виживання клітин миготливого епітелію зябер перлівницевих за температури 38ºС. 

Виходячи з вищесказаного, слід зазначити, що U. conus, A. сygnea, C. рiscinale краще 
витримують низькі температури, ніж високі; U. r. gentilis ліпше пристосований до дії високих 
температур, ніж до температур низьких. Найбільш евритермними серед досліджених перлівницевих є 
B. musiva і P. complanata. 

Отже, для функціонування війок миготливого епітелію зябер перлівницевих нижньою 
критичною точкою є температура 0˚С. Температурний діапазон у межах 0–4˚С – це зона нижнього 
температурного песимуму. Температурні межі 4–38˚С – зона температурного преферендуму. Зоною 
верхнього температурного песимуму є температури 38–40˚С, а верхня критична точка – це 
температурний інтервал 40–42˚С. З цим можливо пов’язане те, що внаслідок теплового забруднення 
середовища (скид підігрітих вод у водойми-охолоджувачі ТЕС, АЕС та ГЕС) відбувається зниження 
видового різноманіття і показників кількісного розвитку популяцій перлівницевих. 
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УДК: (577.34:581.526.3)(28)(477.11) 
НАСІННЄВА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА УРАЖЕННЯ ПАРАЗИТИЧНИМ ГРИБОМ CLAVICEPS 

PURPUREA ОЧЕРЕТУ ЗВИЧАЙНОГО В ЗОНІ ВІДЧУЖЕННЯ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС 
Н. Л. Шевцова, М. А. Нургудін, Д. І. Гудков 

Інститут гідробіології НАН України 
 
Серед численних проблем, що набули актуальності у зв’язку з аварією на Чорнобильській АЕС 

(ЧАЕС), важливе місце посідають наслідки хронічного радіаційного впливу для представників 
рослинного світу на забруднених радіонуклідами територіях. За минулі після аварії роки у наземних 
рослин було виявлено різноманітні морфологічні аномалії, зокрема недорозвинення або стерильність 
репродуктивних органів, надмірне галуження, гальмування розвитку вторинних точок росту тощо [1, 
2]. Починаючи з 2000 р. у водоймах ближньої зони відчуження ЧАЕС реєструють екземпляри очерету 
звичайного з “гіллястими» пагонами, що наприкінці вегетаційного періоду замість волотей 
утворюють штопоровидні гали. Було з’ясовано, що причиною цього, вперше виявленого на території 
України, явища є ураження пагонів галоутворюючими кліщами родини Tarsonemidae [3, 4]. Зазвичай, 
уражені кліщем рослини залишаються у віргінальному стані, не досягаючи генеративних стадій. 
Лише в поодиноких випадках спостерігали формування на бічних пагонах невеликих розріджених 
волотей. Описане явище поширюється у водоймах зони відчуження ЧАЕС, набуваючи масового 
характеру, та істотно знижуючи продуктивні показники очерету звичайного. 

Таким чином, дослідження зниження паразитарної стійкості рослин, яке може бути зумовлене 
хронічним радіаційним впливом, а також аналіз різноманітних аномалій розвитку, що впливають на 
продуктивні показники, мають практичне значення при подальшому прогнозуванні та попередженні 
негативних наслідків чорнобильської аварії для біоти. 

Основною метою представлених досліджень була оцінка насіннєвої продуктивності очерету 
звичайного, виявлення можливих порушень у репродуктивних органах рослин та аналіз ступені 
ураження волотей очерету паразитичними грибами у водоймах зони відчуження ЧАЕС з різними 
рівнями радіонуклідного забруднення компонентів водних екосистем та дозових навантажень на 
рослинні організми. 

Об’єкти та методи досліджень. Очерет звичайний (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex. Steud) 
майже повсюдно зустрічається у водоймах зони відчуження ЧАЕС та відіграє домінантну та 
субдомінантну роль в угрупованнях вищих водяних рослин прибережної та мілководної частини 
водойм. 

Волоті очерету збирали у вересні–жовтні 2005–2006 рр. на наступних водних об’єктах 10-
кілометрової зони відчуження ЧАЕС: оз. Азбучин, Янівський (Прип’ятський) затон, водойма-
охолоджувач (ВО) ЧАЕС, що розташовані на території правобережної заплави р. Прип’яті, а також 
озера Глибоке та Далеке-1, що розташовані на одамбованій ділянці лівобережної заплави. Згідно 
загальноприйнятої методики [5] визначали ширину та довжину волоті, кількість квітів у суцвітті, а 
також довжину, ширину, об’єм, форму, забарвлення та вагу насінин. Оцінювали потенційну 
продуктивність (середню кількість насінних зачатків на один генеративний пагін), фактичну 
продуктивність (кількість повноцінних насінин на один генеративний пагін), стерильність волоті 
(відсоток стерильних квітів на генеративний пагін) та ураження паразитичними грибами Claviceps 
purpurea (Fr.) Tul. – ріжки (відсоток склероціїв у генеративному пагоні). Показник стерильності 
волоті розраховували за формулою: СВ = 100 – ФП – УСР, де ФП – фактична продуктивність,  %; 
УСР – ураження склероціями ріжків,  %. Включення до формули показника ураження склероціями 
ріжків пов’язано з особливостями розвитку паразитуючого гриба. Конідії гриба проростають тільки 
на зав’язях квітів волоті, викликають утворення міцелію, який ущільнюється та перетворюється на 
склероцій. 

Лінійні параметри та показники продуктивності обробляли методами варіаційної статистики. 
Оцінку зв’язку між показниками, що досліджувалися, та дозовими навантаженнями здійснювали із 
застосуванням коефіцієнту кореляції Пірсона. 

Результати досліджень та їх обговорення. Аналіз морфологічних показників волоті очерету 
виявив певні відмінності, які пов’язані з місцем зростання рослин (табл. 1). 

Таблиця 1 – Морфологічні показники волоті очерету звичайного у водоймах зони відчуження ЧАЕС 

Водойма Кількість волотей, 
що аналізували 

Середня довжина 
волоті, см 

Середня ширина 
волоті, см 

Кількість квітів у 
суцвітті 

ВО ЧАЕС 18 28,7±1,4 5,4±0,2 3 – 4 
Янівський затон 16 30,0±1,5 4,8±0,2 3 – 4 
оз. Азбучин 22 26,4±1,3 6,1±0,3 4 – 6 
оз. Далеке-1 15 23,7±1,1 3,1±0,1 2 – 3 
оз. Глибоке 16 19,9±0,9 2,7±0,1 2 – 3 
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Відомо, що середні показники довжини та ширини волоті очерету звичайного становлять 
відповідно 20–50 см та 10–25 см, а кількість квітів у суцвітті – 3–7 [6]. Якщо середні значення 
довжини волоті очерету, зібраного у водоймах зони відчуження, відповідають мінімальним 
значенням діапазону, який характерний для цього виду (в першу чергу це стосується озер 
лівобережної заплави р. Прип’яті), то середні значення ширини – значно менші. До того ж, у 
суцвіттях волоті очерету, зібраного з водойм лівобережної заплави р. Прип’яті, спостерігалося 
здебільшого по 2, рідше 3 квітки у суцвітті.  

Потужність поглинутої дози для гідробіонтів літоральної зони досліджуваних водойм 
реєструється в діапазоні 1,8 мГр/рік – 3,4 Гр/рік [7] і найбільші значення притаманні саме озерам 
лівобережної заплави, які є найбільш забрудненими водоймами в зоні відчуження ЧАЕС. У порядку 
збільшення величини дозового навантаження на вищі водяні рослини досліджувані водойми 
розташовуються у наступному порядку: ВО ЧАЕС > Янівський затон > оз. Азбучин > оз. Далеке-1 > 
оз. Глибоке.  

Проведений кореляційний аналіз підтвердив пряму залежність морфологічних змін волоті від 
величини дозового навантаження на вищі водяні рослини. Так, коефіцієнт кореляції Пірсона для 
кількості квітів у суцвітті та потужності сумарної поглинутої дози очерету звичайного становив 0,89 з 
похібкою вибірки 0,068. 

Істотної різниці морфометричних показників насіння очерету з різних водойм зони відчуження 
не зареєстровано. Проте звертає на себе увагу форма та забарвлення насінин з найбільш забруднених 
водойм – озер Далекого-1 та Глибокого (табл. 2). В останньому ці відмінності набули найбільш 
аномального характеру. Подібні відхилення, що інтерпретувалися дослідниками як радіоморфози, 
реєстрували також для насіння культурних злаків, зокрема озимої пшениці, експериментальні поля 
якої, площею у десятки гектарів, розташовані на території зони відчуження [1, 2]. 

Таблиця 2 – Морфологічні показники насіння очерету звичайного у водоймах зони відчуження ЧАЕС 
(похибка вимірювань метричних та вагових показників становила відповідно ±0,1 та ±0,01) 

Середні морфометричні показники насінин 
Водойма 

Кількість 
насінин, 

що аналізували 
довжина, 

мм 
ширина, 

мм 
об’єм, 
мм3 

вага, 
мг 

Форма та 
поверхня Колір 

ВО ЧАЕС 327 3,2 0,9 1,5 0,13 еліпсоїдна, 
гладка пісковий 

Янівський затон 354 2,9 0,9 1,4 0,10 грушоподібна, 
бугриста пісковий 

Озеро Азбучин 365 2,9 1,1 1,9 0,11 еліпсоїдна 
гладка бурштиновий 

Озеро Далеке-1 328 2,9 1,0 1,5 0,12 краплеподібна, 
зморшкувата бурий 

Озеро Глибоке 287 2,9 1,0 1,5 0,11 краплеподібна, 
зморшкувата темно-бурий 

Співвідношення потенційної насіннєвої продуктивності та фактичної є одним з важливих 
показників, який характеризує ступінь ушкодження репродуктивної здатності рослин. Якщо у 
культурних злаків спостерігали повну або часткову стерильність колосся [1, 2], то для очерету 
звичайного цей показник не перевищував 72  % (табл. 3). Якщо у нормі одна особина очерету в 
середньому продукує близько 5000 життєздатних насінин [6], то у нашому випадку навіть кількість 
насінних зачатків на одну волоть (потенційна продуктивність) становила значно меншу величину. 
Очерет з водойм лівобережної заплави р. Прип’яті характеризувався мінімальними значеннями 
потенційної та фактичної насіннєвої продуктивності, істотно відрізняючись за цими показниками від 
очерету з інших досліджуваних водойм зони відчуження. 

Зареєстровано зростання ступеня ураження очерету фітопатогенним грибом (див. табл. 3), в 
залежності від збільшення отриманої рослиною поглинутої дози, що, на наш погляд, також є проявом 
хронічного радіаційного впливу на популяції очерету в зоні відчуження. Коефіцієнт кореляції 
Пірсона для потужності сумарної поглинутої дози та кількості склероціїв ріжків становив 0,913 з 
похибкою вибірки 0,030. Таким чином, можна припустити, що з підвищенням дозового навантаження 
фітоімунний потенціал рослин зменшується і, відповідно, знижується їх стійкість до ураження 
паразитичними грибами. 
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Таблиця 3 – Середні показники насіннєвої продуктивності та ураження ріжками волоті очерету 
звичайного у водоймах зони відчуження ЧАЕС 

Водойма 
Потенційна насіннєва 

продуктивність, 
шт/волоть 

Фактична насіннєва 
продуктивність,  % 

Стерильність 
волоті,  % 

Ураження склероціями 
ріжків,  % 

ВО ЧАЕС 4200±28 41,8±0,1 53,1±0,1 5,1±0,1 
Янівський затон 4130±25 32,0±0,2 64,1±0,2 3,9±0,1 
Озеро Азбучин 5527±32 69,9±0,1 29,4±0,1 0,7±0,1 
Озеро Далеке-1 2572±12 6,8±0,1 71,7±0,1 21,5±0,1 
Озеро Глибоке 2116±10 6,0±0,3 47,5±0,1 46,5±0,1 

Проведений кореляційний аналіз по кількості склероціїв ріжків та насінних зачатків на один 
генеративний пагін підтвердив вплив ураження рослин паразитичним грибом на її продуктивність. 
Коефіцієнт кореляції Пірсона по цих показниках становить 0,814 з похибкою вибірки 0,047.  

Заключення. Проведені дослідження свідчать про існуючі вирогідні відхилення від норми 
деяких морфологічних показників репродуктивних органів очерету звичайного у водоймах зони 
відчуження ЧАЕС з високими рівнями радіонуклідного забруднення. Це зменшення середньої 
ширини волоті та кількості квітів у суцвітті, а також зміна форми та забарвлення насінин. Відмічено 
зниження фактичної насіннєвої продуктивності очерету звичайного у водоймах 10-кілометрової зони 
відчуження ЧАЕС. 

Для очерета звичайного з водойм лівобережної заплави р. Прип’яті, які характеризуються 
найбільшими потужностями поглинутої дози опромінення, зареєстровано високий відсоток ураження 
волоті склероціями паразитичного гриба Claviceps purpurea – ріжками, яке впливає на потенційну 
насіннєву продуктивність рослин та вказує на можливе зниження їх паразитарної стійкості за умов 
хронічного радіаційного впливу.  
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УДК: 576.8:597.2/.5:591.2(26) 
О КУДООЗИСАХ ПРОМЫСЛОВЫХ ВИДОВ МОРСКИХ РЫБ 

В. М. Юрахно1, Н. В. Горчанок2 
1 Институт биологии южных морей НАН Украины 

2 Государственная лечебница ветеринарной медицины 
 
Семейство Kudoidae Meglitsch, 1960 (Myxozoa: Myxosporea: Multivalvulida) к настоящему 

времени насчитывает 59 видов миксоспоридий и 25 не идентифицированных до вида Kudoa spp., 
имеющих типичные для рода Kudoa Meglitsch, 1947 споры с четырьмя створками и полярными 
капсулами и паразитирующих в 180-ти видах рыб Мирового океана. При этом по мнению ряда 
зарубежных авторов (Whipps et al., 2004 и др.) еще 10 видов многостворчатых миксоспоридий на 
основе молекулярно-биологических данных переведены в синонимы к роду Kudoa из родов 
Pentacapsula (4 вида – K. cutanea Kovaleva and Gaevskaya, 1984, K.muscularis (Cheung, Nigrelli and 
Ruggieri, 1983), K. neurophila (Grossel, Dykova, Handlinger and Munday, 2003) и K. schulmani Naidenova 
and Zaika, 1970); Hexacapsula (4 вида – K. grammatorcyni Adlard, Bryant, Whipps and Kent, 2005, K. 
neothunni (Arai and Matsumoto, 1953), K. scomberomori Adlard, Bryant, Whipps and Kent, 2005 и K. 
thalassomi Adlard, Bryant, Whipps and Kent, 2005) и Septemcapsula (1 вид – K. yasunagai (Hsieh and 
Chen, 1984)) c пятью, шестью и семью створками и полярными капсулами, соответственно, а также 
описана K. permulticapsula Whipps, Adlard, Bryant, Kent, 2003, число створок и полярных капсул в 



 Розділ 3. Гідробіологя та іхтіологія  

 273

спорах которой равно 13-15. Мы же, однако, придерживаемся выдержанной временем общепринятой 
классификации, подтвержденной также последней работой И. Лома и И. Дыковой – ведущих 
специалистов в области изучения пресноводных и морских миксоспоридий (Lom, Dykova, 2006). 

Слизистые споровики рода Kudoa являются тканевыми паразитами, имеющими 
исключительный практический интерес в силу того, что отдельные виды могут портить товарный вид 
рыбной продукции и даже вызывать летальный исход хозяев в случае их сильного заражения 
(преимущественно в марикультуре). 

Традиционно Kudoa ассоциируются с их локализацией в мышцах рыб. Действительно, 41 вид и 
19 не идентифицированных до вида Kudoa паразитируют исключительно в мышечной ткани хозяев. 6 
видов встречаются преимущественно в мускулатуре рыб, однако при сильной инвазированности 
могут быть найдены в различных внутренних органах хозяев, а также на коже и плавниках. 22 вида 
Kudoa и 6 видов Kudoa spp. никогда не встречаются в мышцах рыб, имея местом локализации жабры, 
пищевод, кишечник, пилорические придатки, печень, почки, мезентерий, яичники, мочевой и 
желчный пузыри, сердце, мозг или поверхность тела. 

Объектом наших исследований были мышечные формы Kudoa от промысловых видов рыб, 
поступающих на рынки г. Севастополя (1996-1998 гг.) и г. Днепропетровска (2004-2005 гг.). В 1990-е 
гг. материал поступал из Центрально-Восточной и Юго-Восточной Атлантики. Всего было вскрыто 
2380 экз. рыб 8-ми видов (сем. Scombridae – атлантическая пеламида Sarda sarda, атлантическая 
скумбрия Scomber scombrus, восточная скумбрия S. japonicus, макрелевидный тунец Auxis thazard; 
cем. Carangidae – обыкновенная, или европейская ставрида Trachurus trachurus, океаническая 
ставрида T. picturatus, капская ставрида T. capensis, а также сем. Sparidae – серебристый пагель 
Pagellus acarne). 

В 2004-2005 гг. рыба поставлялась из различных регионов Атлантического (сем. Scombridae – 
восточная скумбрия S. japonicus; сем. Merluccidae – патагонская или аргентинская мерлуза Merluccius 
hubbsi; сем. Gadidae – южная путассу Micromesistius australis) и Тихого (сем. Merluccidae – 
орегонская или тихоокеанская мерлуза M. productus) океанов, а также из Азовского моря (cем. 
Gobiidae – кругляк Neogobius melanostomus, песочник N. fluviatilis, ротан N. ratan и мартовик 
Mesogobius batrachocephalus). В целом было исследовано 751 экз. океанической рыбы и 997 экз. 
азовских бычков. 

3 вида миксоспоридий рода Kudoa, найденных в вышеуказанных хозяевах, представляли собой 
формы, вызывающие посмертное разжижение (гидролиз) мышечной ткани хозяина. 2 из них не 
образовывают псевдоцист и встречаются диффузно (K. histolytica и K. thyrsites). 1 вид локализуется в 
мышцах в виде псевдоцист (K. paniformis). K. histolytica встречалась во всех исследованных 
представителях семейства скумбриевых рыб со сходными средними значениями экстенсивности 
инвазии (ЭИ) – 13 % для пеламиды, 14  % для макрелевидного тунца и 15  % для скумбрий. Однако 
разные пробы рыб были заражены по-разному, и могли быть как чистыми от паразита, так и 
имеющими довольно высокие показатели доли зараженности рыб в пробе, по степени доминирования 
соответствующие средним значениям ЭИ – до 27  % у пеламиды, 30  % у тунца и 36  % у скумбрий. 
Данный паразит был обнаружен у тунцов длиной 29 – 35 см, скумбрий – 21 – 42 см и пеламид длиной 
29 – 60 см. Качество свежемороженого мяса рыб-хозяев K. histolytica было удовлетворительным, 
однако после неоднократной дефростации в ходе эксперимента резко ухудшалось, приобретая вид 
бесструктурного образования слизистой консистенции (Гаевская, Юрахно, 1999). Следует отметить, 
что такое бесформенное мясо было встречено нами в тот период исследования и в копченой 
скумбрии, что делало совершенно непригодным ее употребление в пищу. Потребление же 
гистолизного мяса хорошо прожаренной скумбрии В. М. Юрахно в 1998 г. вызвало ее пищевое 
отравление со всеми характерными его признаками – тошнотой, рвотой, расстройством желудка, 
ознобом и головной болью. Вскрытые с большим временным перерывом 15 экз. восточной скумбрии 
длиной 32 – 35 см, исследованной в 2005 г., оказались свободны от K. histolytica. K. thyrsites была 
найдена в тихоокеанской мерлузе всегда совместно с K. paniformis. Из 259 экз. вскрытых рыб K. 
paniformis в среднем было заражено 87  % мерлуз, хотя некоторые пробы показывали 100  %-ную ЭИ 
данным паразитом. Показатели встречаемости K. thyrsites варьировали от 13 до 37  %, что 
соответствовало значениям и смешанной инвазии. В среднем данными видами миксоспоридий были 
заражены рыбы длиной 27,4 см, весом 285,8 г. Качество мяса пораженной мерлузы было низким, так 
как при раздавливании мышцы пенились. Многочисленные пузырьки газа наряду с большим 
количеством влаги создавало плохую видимость при исследовании мышечной ткани компрессорным 
методом. Цисты K. paniformis обнаружены в такой рыбе не были, однако известно, что они должны 
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быть белого цвета, со временем чернеют и могут встречаться в одной рыбе в количестве от 1 до 800 
штук. Мы же работали в данном случае со слепыми мазками. 

Остальные 3 вида из найденных миксоспоридий относятся к формам, всегда образующим 
псевдоцисты и не вызывающим лизиса тканей рыб после их гибели (K. rosenbuschi, K. alliaria и K. 
nova). K. rosenbuschi была констатирована в среднем в 38,6  % (из исследованных 225-ти) 
патагонских, или аргентинских мерлуз при максимальном значении ЭИ в отдельных пробах – 70  %. 
Зараженными оказались рыбы со средней длиной тела 19,8 см, весом 203,7 г. Следует отметить более 
крупные, чем известно в литературе, размеры псевдоцист K. rosenbuschi (0,75 – 1,25 х 5 – 11 мм), не 
сильно портящие товарный вид рыбы из-за своих малых размеров, бежевого цвета (не старые цисты) 
и незначительного количества (2-3 цисты в рыбе). K. alliaria была найдена в среднем в 82,4  % (из 
267-ми вскрытых рыб) экземпляров южной путассу рыб длиной 29,6 см и весом 215,1 г. 
Интенсивность инвазии (ИИ) составила от 1 до 18-ти цист в одной рыбе. Цисты были сгруппированы 
в агрегаты, имели кремово-желтый цвет и размеры до 23 мм. Они были визуально очень хорошо 
заметны и значительно портили товарный вид рыбы-хозяина. K. nova была обнаружена как в 
океанической рыбе, так и в азовских бычках, от которого этот вид миксоспоридий был впервые 
описан Н. Н. Найденовой в 1975 г. Белые псевдоцисты K. nova имели округлую форму в 
океанических видах рыб, были хорошо заметны, хотя встречались единично. Их диаметр достигал 2,5 
мм в обыкновенной, или европейской ставриде и 4,5 мм в океанической ставриде. В мышцах бычков 
псевдоцисты K. nova имели веретеновидную или червеобразную форму, размерами 0,2-0,75 x 1,1-4,5 
мм, либо были более прозрачны, лентовидны, размерами 0,2-0,3 х 4,0-7,0 мм. Такие цисты, как 
правило, было довольно трудно заметить в рыбе визуальным способом, поэтому они не портили ее 
товарный вид. K. nova встречалась в среднем в 7  % всех видов ставрид длиной 20 – 36 см и в 2  % 
серебристого пагеля длиной 17 – 23 см. Наиболее полно этот вид паразитов изучен нами на примере 
бычковых рыб (Горчанок, Юрахно, 2005; Юрахно, Горчанок, 2006). Установлено, что самые высокие 
показатели зараженности характерны для кругляка (средняя ЭИ – 69  %, средний индекс обилия 
(ИО), то есть среднее количество цист в кусочке расплющенных компрессорным методом мышц 
площадью 4 см² – 2,54) и песочника (ЭИ – 65  %, ИО – 2,5). Наименее зараженным был ротан (ЭИ – 
56  %, ИО – 1,54). Мартовик оказался свободным от данного паразита. В целом зараженность самок 
оказались выше, чем самцов. Например, среди самок кругляка было заражено 72  % особей с ИО – 2, 
65, тогда как среди самцов – только 58  % с ИО – 2,08. Выяснено, что наивысшие показатели 
зараженности бычков констатированы для рыб, выловленных в лиманах. Например, песочник, 
выловленный у пгт. Кирилловка, был заражен на 100  % при ИО – 4,33, тогда как у Керчи его 
зараженность была почти вдвое меньше – ЭИ – 58  %, ИО – 2,0. Довольно высокой оказалась 
зараженность бычков у Мариуполя (ЭИ – 82  %, ИО – 2,0 для ротана; 80  %, 5, 25 – для кругляка). 
Наименее зараженными были бычки, выловленные у Геническа (ЭИ – 48  %, ИО – 1,09 для кругляка) 
и Бердянска (ЭИ – 57  %, ИО – 1,28 для ротана). K. nova встречался круглогодично. При учете только 
визуально видимых псевдоцист или диффузной инфильтрации максимум инвазии бычков приходился 
на лето (кругляков) и весну (ротана), тогда как учитывание полной картины зараженности, даваемой 
приготовлением слепых мазков, показало для кругляка наивысшую долю зараженных рыб зимой.  

Таковы итоги исследования кудоозисов некоторых морских промысловых видов рыб, 
показавшие наличие в них 6-ти видов миксоспоридий. Несмотря на то, что данные паразиты в ряде 
случаев портят товарный вид рыбной продукции, ухудшают ее вкусовые качества и могут влиять на 
здоровье людей из-за сильных биохимических изменений в мышечных тканях хозяев в результате 
посмертного гистолиза, кудоозисная рыба порой не подвергается соответствующему ветеринарному 
контролю и продолжает поступать в продажу. 
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УДК: 616.151 – 054.4: 612.017 
ОСОБЛИВІСТЬ СТРУКТУРИ СЕЗОННИХ БІОРИТМІВ ВМІСТУ ІМУНОКОМПЕТЕНТНИХ 

КЛІТИН ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ МЕШКАНЦІВ ПРОМИСЛОВОГО МІСТА 
Л. В. Бордюг, М. А Зарілова, К. В Кочиш, В. Ф. Скирта, Н. В. Колісник 

Запорізький національний університет 
 
Періодичні (циклічні) зміни тих чи інших показників стану організму в часі – біологічні 

ритми – фундаментальна особливість феномена життя. Важливою характеристикою часової 
організації біологічних систем є узгодженість ритміки складових окремих систем, певні 
співвідношення між величинами періодів і фазами. Сезонні біоритми відображують адаптацію живих 
істот до зміни геофізичних параметрів конкретної території на протязі року. Під впливом дії 
антропогенних факторів може відбуватися їх перебудова, але у відносно невеликих межах. Ця 
перебудова забезпечує підстроювання гомеостатичної системи до змін у зовнішньому середовищу. 
Грубі порушення біоритмів складових гомеостатичних систем, їх неузгодженість, відображують 
наявність дізадаптації, порушення функції системи. 

Структура захворювань мешканців м. Запоріжжя свідчить про наявність у населення 
недостатності захисних функцій в імунної системі. Але, нажаль, стан імунної системи досліджують 
тільки у хворих особин, що виключає знання причин розвитку хвороб та їх попередження.. 

Метою нашого дослідження було вивчення сезонних змін вмісту імунокомпетентних клітин 
периферичної крові практично здорових мешканців м. Запоріжжя (позаштатні донори). 

Протягом року щомісячно з використанням загальноприйнятого методу досліджували 
показники лейкограми крови донорів – добровольців м. Запоріжжя (1340 чоловіків та жінок). Всі 
необхідні попередні дослідження та відбір крові здійснювали обласна та міська станції переливання 
крові. 

Отримані дані аналізували за допомогою пакету прикладних програмам SPSS, версія 13. При 
аналізі структури сезонних біоритмів розраховували середньорічне відносне та абсолютне значення 
кожного показника – мезор, його рівень приймали за 100  %; середнє значення кожного показника у 
відповідному сезоні року, відсоток відхилення його від середньорічного значення – амплітуду 
колвання, достовірність відмінностей сезонних значень середніх від середньорічних (Т-тест, метод 
однієї вибірки). Достовірними вважали відмінності при значенні P<0,05. Відповідно до результатів 
аналізу даних, рівень всіх імунокомпетентних клітини периферичної крові має достовірну залежність 
від пори року, тобто вміст як усіх компонентів лейкограми (лейкоцити) , так і кожної її складової 
мають певну сезонну структуру. 

Параметри біоритмів лейкоцитів, сегментоядерних нейтрофілів та лімфоцитів практично 
однакові, як і тимчасова організація коливань. Амплітуда коливань вмісту цих клітин в міні – та 
акрофазах складає близько 6-7 %. Міні фаза спостерігається взимку, а акрофаза – восени. Стан 
показників влітку практично відповідають середньо річному значенню. Фази коливання 
паличкоядерних нейтрофілів синхронні таким сегментоядерних нейтрофілів, але амплітуда їх удвічі 
більше. Звертає увагу біоритм коливання еозинофілів. У цієї популяції лейкоцитів протягом року 
спостерігається дві мініфази (взимку та влітку) та дві акрофази (весною та восени). Амплітуда 
коливань вмісту клітин наближається до 30  %. 

Звісно, що нейтрофіли, моноцити та еозинофіли забезпечують вроджений, а лімфоцити – 
адаптивний імунний захист. Фізіологічною нормою є коливання показників вродженого та 
адаптивного імунітету в протифазах. Той факт, що у запоріжців фази коливання вмісту клітин 
загальної запалювальної реакції та лімфоцитів узгоджені в часі свідчить по високу напругу як 
вродженої, так і адаптивної ланки імунної системи. Це явище можливо розглядати як прояв адаптації 
до пресингу несприятливих чинників навколишнього середовища. Але наявність неузгодженості фаз 
коливання еозинофілів з такими других клітин імунного захисту – прояв десинхронозу, тобто 
дізадаптації, адаптивного стресу, обумовленого дією зовнішнього середовища. 

Таким чином, дані нашого дослідження свідчать про те, що імунна система дорослих 
мешканців м. Запоріжжя знаходиться в стані адаптаційного стресу, обумовленого дією імунотропних 
екологічних факторів. Серед цих факторів превалюють ті, що мають властивості алергенів, або 
імітують дію цитокинів Т хелперів 2. Останні властивості характерні для бензпіренів, джерелами 
яких у місті є вихлопні гази автотранспорту та дим металургійних підприємств.  

Цікаво, що при туберкульозі легень превалює дія цитокинів Т х2. Відомо, що м. Запоріжжя 
вельми не благополучно по рівню захворюваності населення туберкульозом. 
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УДК: 616.41:[577.15:546.133.1] – 057.51 – 21 
СЕЗОНИЙ БІОРИТМ АКТИВНОСТІ МІЄЛОПЕРОКСИДАЗИ НЕЙТРОФІЛІВ КРОВІ 

ПРАКТИЧНО ЗДОРОВИХ МЕШКАНЦІВ ПРОМИСЛОВОГО МІСТА 
Л. В. Бордюг, Н. В. Колісник, О. О.Писарева  
Запорізький національний університет 

 
Мієлопероксидаза (МПО, КФ. 1.11.1.7) – унікальний фермент азурофільних гранул 

нейтрофілів. При активації клітин антигеном або цитокинамі він каталізує реакцію утворення 
наймогутнішого окислювача в організмі – гіпохлорит іона. Активація нейтрофілів супроводжується 
частковим звільненням ферменту в комплексі з альбуміном гранул в кровообіг, піноцитозом 
комплексу ендотелієм судин, генерацією МПО в клітинах ендотелію гіпохлорит іона. Гіпохлорит іон 
і продукти його взаємодії з оксидом азоту ушкоджують ендотелій судин. Ці властивості МПО 
нейтрофілів – головних ефекторних клітин імунної системи – визначили в останній час підвищений 
інтерес до вивчення стану ферменту різними фахівцями. 

Завдання цього дослідження: за допомогою методів цитохімії вивчити сезонний біоритм рівня 
активності МПО в нейтрофілах крові практично здорових осіб, що проживають в умовах високого 
техногенного пресингу, м. Запоріжжя (218 чоловіків і жінок у віці від 18 до 55 років, позаштатні 
донори). 

Результати досліджень аналізували з використанням пакету прикладних програм SPSS v.13 і 
Statistica 6. Розраховували значення середніх по сезонах, помилку середніх, достовірність 
відмінностей показників в окремих сезонах (тест Крускала – Ваале і апостеріорні множинні 
порівняння – варіант ANOVA), відмінність сезонних значень від середньорічного рівня (Т-тест, метод 
однієї вибірки). Достовірними вважали відмінності при Р<0,05. 

Було встановлено, що середньорічна активність ферменту в умовних одиницях склала 
209,52±2,61, n =182; взимку – 185,31 ± 4,28, n = 42; навесні – 202,28±5,48, n = 44; влітку 238,78±3,79, 
n = 47; восени – 207,38±3,96, n = 49. Значення ферменту взимку достовірно нижче, ніж в інші сезони 
(Р<0,009); навесні активність МПО вища, ніж взимку, але нижче, ніж влітку (Р<0,000). Влітку 
активність МПО вища, ніж у всі сезони (Р<0,000); восени вона вище, чим взимку, але нижче чим 
влітку. Від середньорічного значення достовірно відрізнялися активності ферменту взимку і літом 
(Р<0,009). Отримані дані свідчать про наявність у МПО нейтрофілів крові практично здорових 
мешканців Запоріжжя сезонного ритму з акрофазою влітку та мініфазою взимку. 

На підставі отриманих експериментальних даних одержана математична модель, що дозволяє 
розрахувати активність ферменту в здорових дорослих мешканців м. Запоріжжя в будь-який місяць 
року і сезон. 

 
 

УДК: 669. 5 : 61 
ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН 

НА СТАН ГРАНУЛОЦИТІВ КРОВІ 
О. В. Важненко1, В. Д. Бовт, Ю. В. Єщенко, Н. В. Григорова, К. П. Миргородська, В. А. Єщенко, 

І. М. Деревинська 
1Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Запорізькій області 

Запорізький національний університет 
 
Була проведена оцінка повітряного басейну районів Запорізької області, а також стану 

гранулоцитів крові у осіб, які мешкають на території з високим рівнем техногенного навантаження. 
Матеріалом досліджень служили мазки крові, взятої з пальця. До забарвлення метиловим зеленим – 
еозином (МЗЕ) мазки фіксували в парах формаліну. Для цього в чашку Петрі наливали 20 мл 
формаліну, на дно чашки клали дві скляних палички, поверх яких поміщали мазками донизу 
предметні стекла. Чашку закривали кришкою. Обробку мазків в висхідних парах формаліну 
проводили впродовж 5 хв. Після цього кришку з чашки знімали, предметні стекла виймали та 
поміщали на дно другої чашки мазками доверху. 

Мазки спочатку забарвлювали метиловим зеленим, потім – еозином. На препаратах в базофілах 
визначили гранули синього кольору. Гранули були крупними та нашаровувались на ядро. В 
еозинофілах виявлялися досить крупні гранули помаранчевого кольору. В нейтрофілах чітко 
виявлялись гранули фіолетового кольору. Гранули відносно дрібні, щільно заповнювали цитоплазму 
клітин. Інтенсивність цитохімічної реакції МЗЕ оцінювали полукількісним методом за бальною 
системою. Кількісний метод складався з підрахунку числа гранул у клітині.  
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В порівнянні з 2000 роком загальна кількість випадів у атмосферне повітря Запорізької області 
була вище на 24  % в 2001, 23  % – у 2002, 27  % – 2003, 30  % – 2004 році. Ці дані вказують на 
поступове підвищення забруднення атмосферного повітря в області. Інтенсивність цитохімічної 
реакції МЗЕ в нейтрофілах крові була знижена у 2001 році – на 14  %, а у 2004 році – на 29  %. 

За допомогою МЗЕ в нейтрофілах визначався секреторний матеріал, кількість якого в клітинах 
характеризує специфічну функцію нейтрофілів. Зменшення вмісту секреторного матеріалу вказує на 
послаблення цієї функції. 

Таким чином, функціональний стан нейтрофілів (процес гранулоутворення) залежить від 
ступеня викидів забруднюючих речовин. 

 
 

УДК: 669. 5 : 61 
ЦИТОХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ ДИТИЗОНА В ГРАНУЛОЦИТАХ КРОВИ У РАБОТНИКОВ 

МЕТАЛУРГИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА 
Н. В. Григорова, А. В. Важненко1, Е. П. Миргородская, Ю. В. Задорожная, А. К. Карпов, 

Ю. Г. Апопий, А. М. Лукина, В. В. Пархоменко, И. Н. Деревинская 
Запорожский национальный университет 

1Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Запорізькій області 
 
С помощью цитохимической реакции дитизона в клетках выявляли метал цинк. Известно, что 

содержание цинка в гранулоцитах крови может быть показателем состояния его обмена во всем 
организме (Прасад, 1985). Цинк необходим для активности более 300 ферментов, он участвует во 
всех видах обмена веществ (Вэли, 1988), поэтому от его содержания в клетках зависит их 
функциональное состояние. 

При действии вредных факторов в промышленности нарушается функция клеток, что может 
быть причиной развития профессиональных заболеваний. Поэтому цитохимическая реакция дитизона 
находит применение в клинических лабораторных исследованиях. 

Содержание цинка в гранулоцитах крови определяли у контрольных лиц, не подвергавшихся 
воздействию вредных факторов в промышленности, а также у промышленных работников, которые 
находились под влиянием этих факторов. 

Кровь на исследования брали из пальца. Мазки предварительно фиксировали в парах 
формалина, а затем обрабатывали рабочим раствором дитизона, который готовили пятикратным 
разбавлением дистиллированной водой его основного раствора. Последний готовили 
перемешиванием на водяной бане смеси дитизона, дистиллированной воды, гидроокиси аммония. 
Фильтрат и служил основным раствором. 

На фиксированные в парах формалина мазки, наносили при помощи пипетки рабочий раствор 
дитизона. Через 3 час мазки промывали дистиллированной водой, заключали в желатин и 
рассматривали под световым микроскопом. На препаратах в цитоплазме гранулоцитов выявляли 
красные гранулы. Интенсивность цитохимической реакции (показатель содержания цинка в клетках) 
оценивали полуколичественным методом (по балльной системе).  

У контрольных лиц интенсивность цитохимической дитизоновой реакции в гранулоцитах 
крови составляла в среднем 1,3 ± 0,11 усл. ед. У работников комбината «Запорожсталь» получились 
цифры 0,9 ± 0,06 усл. ед. Это на 25 % ниже, нежели в контроле (р<0,05). Таким образом, у 
работников промышленного объекта имеет место цинковая недостаточность. Последняя может быть 
одной из причин многих, в том числе профессиональных заболеваний. 

Таким образом, цитохимическая дитизоновая реакция может быть использована в качестве 
диагностического теста.  

 
 

УДК: 574:612.014.46 
ОЦІНКА РІВНЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ОРГАНІВ ДИХАННЯ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ 

В УМОВАХ ЗАГАЗОВАНОСТІ ПОВІТРЯ (НА ПРИКЛАДІ м. ЧЕРНІВЦІ) 
А. Г. Должицька, Г. Г. Москалик 

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича 
Сьогодні стан здоров’я населення визнано одним із основних критеріїв якості навколишнього 

середовища. 
Дитячий організм найбільш тонко реагує на стан довкілля. Показано, що більше 40  % всіх 

захворювань, пов’язаних із забрудненням навколишнього середовища, спостерігається саме в 
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дитячому віці. Значна забрудненість повітря великих міст – причина того, що смертність від раку 
легенів у людей, що проживають у великих містах Європи у 1,5 – 4 рази вища, ніж у сільській 
місцевості. 

Полютанти з повітря потрапляють в дихальні органи, які забезпечують максимальний контакт 
живих тканин із повітрям, і спричиняють їх враження. При цьому активна площа легень зменшується 
і дихальні шляхи звужуються, шкідливі компоненти затримуються в альвеолах легенів і провокують 
згубні для організму хімічні реакції [1]. 

Нами проведено статистичний аналіз різних видів захворювань органів дихання серед підлітків 
15-17 років загалом та окремо серед юнаків. 

Динаміку захворювань органів дихання підлітків м. Чернівці представлено на рис. 1.  

Встановлено високий рівень захворювання органів дихання серед підлітків. В досліджувані 
роки хворіло від 6 до 10 тисяч дітей. Причому кількість хворих серед юнаків в середньому складала 
60-80  %. Максимальну кількість хворих зафіксовано в 2003 році.  

Слід зазначити, що вперше в житті найбільше хворіло підлітків в 2004 році, що характерно і 
для юнаків (табл. 1). Серед підлітків, яких диспансеризовано 70-95  % становили юнаки. Внаслідок 
профогляду виявлено тенденцію до зростання кількості хворих з кожним роком як серед підлітків в 
цілому, так і юнаків окремо. Так, у 2002 році кількість юнаків, виявлених хворими під час 
профогляду складала 41 %, в 2003 – 45  %, а в 2004 – майже 92 %.  

Таблиця 1 – Динаміка захворювань органів дихання серед підлітків 
Рік 

спостережень 
Зареєстровано захворювань 

вперше 
Знаходяться на диспансерному 

нагляді на кінець року Виявлено при профогляді 

2002 3054 1273 1063 983 187 92 
2003 4037 3897 2532 1062 272 123 
2004 6657 4891 987 873 419 384 

Відомо, що в основі виникнення захворювань органів дихання є бактеріальні і вірусні інфекції. 
Проте серед причин розвитку гострого бронхіту виділяють і вдихання токсичних речовин – парів 
кислот, лугів, отруйних газів, пилу, а також дії переохолодженого чи гарячого повітря. 
Дослідженнями показано, що найбільш висока захворюваність на бронхіальну астму припадає на 
регіони з високо розвинутою хімічною і важкою промисловістю, на великі містах із значною 
кількістю транспорту, а також на окремі райони з специфічними кліматичними умовами.  

З огляду на те, що бронхіт і бронхіальна астма є індикаторами забруднення повітря, нами 
проведено аналіз цих захворювань серед підлітків (рис. 2). 

Відмічено тенденцію до високого рівня захворювання на бронхіт в усі досліджувані роки. Крім 
того встановлено поступове зростання кількості хворих як на бронхіт , так і бронхіальну астму серед 
підлітків. Так, показано, що в 2002 році серед підлітків зареєстровано 43  % випадків захворювання 
на бронхіт і 9  % на бронхіальну астму, в 2003 році – 30 і 12  % і в 2004 – 43 і 16  % відповідно.  

Значний відсоток захворювань органів дихання виявлено у юнаків (рис. 3), причому тенденція 
була аналогічною, що і для підлітків: високий рівень захворювань на бронхіт і зростання кількості 
хворих з кожним роком. Зокрема, в 2002 році серед юнаків зареєстровано 34  % захворювань на 
бронхіт і 31  % на бронхіальну астму, в 2003 – 37 і 33  % і в 2004 – 41 і 36  % відповідно.Слід 
відмітити в два рази більше хворих серед юнаків на бронхіальну астму, ніж серед підлітків в цілому. 

 

Рис. 1 – Динаміка захворювань органів дихання серед підлітків

0

5000

10000

15000

2002 2003 2004 рік

к-ть хворих

всього юнаки



 Розділ 4. Фізіологія та екологія людини  

 280

 

 

Серед забруднювачів атмосферного повітря міста левова частка належить викидам 
автотранспорту. Тому нами проаналізовано кількість автотранспорту на вулицях Чернівців. 
Відмічено високу інтенсивність транспортного потоку, який в 1,5-2 рази перевищував допустимий 
рівень згідно з ДОСТом. Причому така тенденція з кожним роком зростала і мало залежала від пори 
року (рис. 4).  

Рис. 2 – Динаміка захворювань органів дихання серед підлітків
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Рис. 3. Динаміка захворювань органів дихання серед юнаків
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Рис. 4 Динаміка кількості автотранспорту на вулицях міста Чернівці
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Отже, зростання кількості захворювань на бронхіт і бронхіальну астму може свідчити про 
несприятливу екологічну ситуацію в місті пов’язану із перевантаженістю вулиць автотранспортом. 

 
1. Андрущенко Н.С., Молотков В.Н. Пилипчук Н.С. Болезни органов дыхания. – Киев: Вища школа, 1996. – 121 с. 

 
 

УДК: 519 
ГРУДНЕ МОЛОКО ЯК ОСНОВА ПРИРОДНОГО ВИГОДОВУВАННЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ 

Е. О. Жигульова 
Кам’янець-Подільський державний університет 

 
Давно розв’язано в науці і не викликає сумнівів на практиці питання про те, що єдиною їжею, 

найкраще пристосованою самою природою до потреб немовляти, є материнське молоко. Грудне 
молоко є не тільки ідеальним нутрієнтом, який повністю відповідає фізіологічним потребам дитини, 
але й забезпечує її гармонійний фізичний та психічний розвиток, покращує адаптацію до життя за 
межами організму матері, сприяє зниженню гострої і хронічної захворюваності не тільки в ранньому 
дитинстві, але й в наступних вікових періодах. 

Адже саме з грудним молоком діти одержують не тільки достатню кількість білків, жирів, 
вуглеводів, вітамінів і мінеральних солей, але й низку інших біологічно важливих речовин, яких мало 
або зовсім немає в замінниках жіночого молока – різних молочних сумішах. Цими речовинами є 
ферменти, які потрапляючи з материнським молоком у шлунок, доповнюють дію тих ферментів, що 
виробляються в організмі дитини, але в недостатній кількості. До них належать також 
імуноглобуліни та лізоцим, що забезпечують імунітет новонародженого. Крім цього, встановлено, що 
жир жіночого молока за своїм хімічним складом відрізняється від жиру коров’ячого молока. Поряд з 
жиророзчинними вітамінами А, D, Е і К він багатий ще на особливі вітаміноподібні речовини, до 
яких належать поліненасичені жирні кислоти – лінолева, ліноленова і арахідонова. Ці кислоти мають 
неабияке значення для організму – при їх наявності поліпшується засвоєння жиру і білку їжі, 
зменшується число захворювань, які супроводжуються ураженням шкіри. В грудному молоці, окрім 
молочного цукру – лактози, містяться ще олігоаміноцукри і нейрамінова кислота, навіть незначної 
кількості яких досить для активного розвитку в кишечнику дитини біфідобактерій. 

У жіночому молоці є не тільки всі потрібні для нормального росту дитини мінеральні 
речовини, але й мікроелементи, наприклад, мідь, іони якої входять у раціон аеробних організмів як 
обов’язковий компонент. Декілька десятків ферментів, до активних центрів яких входить мідь, 
контролюють життєво важливі процеси (клітинне дихання, формування колагену, утворення 
нейропептидів, еритропоез та ін.). Проте навіть слідові кількості вільних іонів міді виявляють 
токсичну дію на усі, без виключення, клітини організму людини. Нейтралізацію шкідливого впливу 
іонів міді, як іонів важких металів, на клітини забезпечує метаболічна система, що включає 
інтегральні мембранні білки, розчинні цитозольні та позаклітинні білки, які контролюють 
надходження, розподіл та виведення міді. За наявності генетичних дефектів компонентів цієї системи 
порушується виведення або надходження іонів міді, дефіцит або надлишок їх може виникати і як 
наслідок недостатнього або надлишкового вмісту міді у харчовому раціоні. У ссавців, в тому числі і у 
людини при спадковому надлишку іонів Cu в першу чергу уражуються мозок, печінка і нирки, а при 
спадковому дефіциті їх виявляються широкомасштабні дефекти сполучної тканини та порушення 
інтелекту. Робота метаболічної системи базується на здатності білків “пакувати» іони міді в безпечні 
оболонки і транспортувати їх по розчинним каналам міжклітинної (кров) і внутрішньоклітинної 
(цитозоль) комунікації, а також переносити через мембранні бар’єри клітини.  

Відомо, що у підтримці балансу міді у людини беруть участь різні молекулярні форми 
церулоплазміну (ЦП) – секреторного білка, що містить мідь і синтезується в різних органах, які 
утворюють автономні порожнинні рідини тіла (спинномозкову, сльозову, сім’яну та ін.). Центральну 
роль у розподілі іонів міді в організмі відіграє ЦП крові, який синтезується в клітинах печінки і 
секретується в кров. 

У ссавців протягом періоду новонародженості зберігається ембріональний тип метаболізму 
міді, при якому на відміну від дорослого мідь не виводиться через жовч, а накопичується у печінці. 
Порушення балансу іонів міді в дієті новонароджених веде до розвитку важких хронічних 
захворювань печінки, мозку та нирок. Перехід на дорослий тип метаболізму міді на молекулярно-
генетичному рівні полягає у зміні активності генів центральних білків метаболічної системи міді в 
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печінці та позапечінкових органах. Молекулярний механізм, що контролює зміни типів метаболізму 
міді, вивчений недостатньо. 

Метою дослідження було виявлення природного молекулярно-генетичного механізму, що 
контролює вміст іонів міді у раціоні новонароджених та вивчення вмісту іонів міді і дієті дітей, що 
знаходяться на штучному вигодовуванні молочними сумішами. 

Результати дослідження та обговорення результатів. В грудному молоці основна частина іонів 
міді (75-80 %) міститься у сироватці, приблизно 5 % – в казеїновій фракції, 5 % іонів міді зв’язані з 
ліпідами. У коров’ячому молоці з казеїном зв’язані 75-80 % міді, з ліпідами – 5 %, а у сироватці 
молока міститься приблизно 5 % міді. Радіоактивна мідь, що попадає в організм лактуючої жінки, 
безпосередньо з кров’яного русла, надходить в клітини молочної залози, включається в білок і 
виявляється тільки в сироваточній фракції молока. Основним мідьвмісним білком молока і, як 
наслідок, джерелом харчової міді для новонароджених, імовірно, є тканиноспецифічний ЦП, синтез 
якого в клітинах молочної залози продемонстровано раніше. Для перевірки цього припущення нами 
зібрані 176 зразків грудного молока різного терміну лактації у 57 жінок, що народили дітей у 
пологовому відділенні міської лікарні м. Кам’янця-Подільського протягом 2006 року. В знятому 
молоці (зняте молоко – розчинна фракція грудного молока, яка утворюється після центрифугування 
при 1500 об/хв протягом 20 хв.) були виміряні ферментативна активність ЦП, зумовлена присутністю 
у ньому атомів міді, вміст ЦП кількісним імунологічним методом, концентрація міді методом 
атомно-абсорбційної спектрометрії. З таблиці 1 видно, що практично усі атоми міді, що містяться в 
молоці, включені до складу молекули ЦП. 

Таблиця 1 – Зміна вмісту ЦП та іонів міді в грудному молоці протягом лактації 
Вміст ЦП Концентрація міді День з початку 

лактації за оксидазною 
активністю, мг/100мл 

за антигенною 
активністю, мг/100мл мкг/л атомів міді на 

молекулу ЦП 
3-й 12±5,8 10,9±4,8 311±116 6,9 
5-й 8,0±4,7 7,35±0,5 173±50 6,8 
20-й 3,1±0,85 1,59±0,15 67±35 5,8 

Розрахунки, проведені нами на основі середніх показників – а) добового споживання молока 
протягом перших 20-ти днів життя, б) збільшення ваги новонароджених і в) вмісту міді у складі ЦП 
молока у відповідні дні лактації, дозволили встановити, що при грудному вигодовуванні добове 
споживання іонів міді новонародженими постійне і складає приблизно 10 мкг/кг ваги тіла. Очевидно, 
що в цьому періоді життя при збільшенні кожної доби об’єму випитого молока, контроль за 
дотриманням норми вживання міді здійснюється за допомогою регуляції активності гену ЦП в 
клітинах молочної залози, яка різко знижується в перші дні лактації. Існування генетичного контролю 
за вмістом міді в раціоні новонароджених з боку геному матері (а феномен зниження ЦП у молоці 
протягом лактації ми спостерігали у всіх жінок, виключення склала лише одна, яка страждала 
сімейною формою розумової відсталості) додатково свідчить про важливе значення рівня міді в дієті 
новонароджених. 

Фізико-хімічний аналіз чистого препарату ЦП молока, отриманого за допомогою методів 
іонообмінної та афінної хроматографії, виявив, що ЦП молока відноситься до тканиноспецифічних 
білків і відрізняється від ЦП крові за рядом властивостей. Отже, в грудному молоці іони міді 
«упаковані» в молекулу ЦП.  

На основі отриманих результатів можна стверджувати, що ембріональний тип метаболізму міді 
на молекулярно-генетичному рівні адаптований до отримання іонів міді у складі ЦП молока, який у 
ранньому онтогенезі є єдиним джерелом іонів міді для новонароджених. 

З огляду на ці дані, ми вивчили “упаковку» міді у молочних сумішах, рекомендованих для 
штучного вигодовування від 0 місяців і розрахували кількість міді, яка надходить в організм 
новонароджених при цьому типі вигодовування на протязі перших місяців життя. Виявлено, що при 
штучному вигодовуванні діти щодобово отримують значний надлишок іонів міді, які до того ж не 
«упаковані» в фізіологічно адекватні білкові оболонки.  

Можна припустити, що (хоча б у частини дітей) при штучному вигодовуванні може виникнути 
харчовий надлишок або дефіцит іонів міді (якщо вона не входить у склад ЦП), який буде сприяти в 
подальшому розвитку хронічних захворювань нирок, печінки та уповільненню розумового розвитку. 

Отже, концентрація і фізіологічна “упаковка» іонів міді в раціоні новонароджених є 
екологічним фактором, який необхідно враховувати при плануванні безпеки життєдіяльності. 
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НИЗКОІНТЕНСИВНОГО ОПРОМІНЕННЯ В МАЛІЙ ДОЗІ 
О. Ю. Зайченко, А. І. Дворецький, О. В. Севериновська 
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Проблема впливу малих доз ионізуючої радіації на біологічні об’єкти звертає на себе все 

більше уваги науковців, становлячись однієї з центральних проблем біології, екології та медицини. В 
цьому відіграють важливу роль не тільки наслідки Чорнобильскої аварії, а також функціонування 
первинного ядерно-паливного циклу, особливо на фоні загального промислового забруднення 
Придніпровського регіону України. В останні роки однозначно доведено, що радіація й в самих 
малих дозах викликає чисельні зміни в клітинах.  

В концепції механізма дії радіації біологічним мембранам приділяється першочергове 
значення: вони, як і ядерний апарат, є ії основними мішенями. Реалізація ефектів іонізуючого 
випромінювання з низькою інтенсивністю здійснюється через активацію процесів перекисного 
окисления ліпідів (ПОЛ), що відображається на структурно-функціональному стані мембран клітин 
[1]. Реакції ПОЛ виконують в клітині подвійну роль: вони є фізіологічно необхідними, але, виходячи 
з-під контролю, здійснюють пошкоджуючу дію. Для запобігання надлишкового розвитку цих 
реакцій, кінцевим продуктом яких є малоновий діальдегід (МДА), існує багатокомпонентна система 
антиоксидантного захисту. Загальна антиокислиювальна активність (ЗАА) – це інтегральний 
показник функціонування усієї антиоксидантної системи. Баланс цих двох показників приблизно 
характеризує стан прооксидантно-/антиоксидантного гомеостазу, який є найважливішим 
компонентом стабільності внутриклітинного середовища. Тому механізми адаптації до хронічних 
радіаційних впливів на організм включають у себе як найпереважніші процеси відновлення цілісності 
структури й нормального функціонування мембрани, підтримання про-/антиоксидантного балансу. 

Багаточисельними дослідженнями показана аналогія в механізмах розвитку пострадіаційних 
порушень і процесів старіння, особливо це стосується участі реакцій ПОЛ. Відомо, що у ліквідаторів 
1986-87 рр., особливо у молодих, виявлено ряд суттєвих проявів прискореного проходження ними 
життєвого циклу [2], що виражалося, наприклад, у проявах раннього атеросклерозу, в патогенезі 
якого участь перекисного окислення ліпідів не викликає сумнівів [3]. З другого боку, згідно гіпотези 
вільнорадикального механізму регуляції розмноження клітин, висунутої О.Б. Бурлаковою [4], при 
великій інтенсивності перекисних реакцій число мітозів в тканинах зменшується (за рахунок 
зменшення антиоксидантів – вітамінів, тіолів та ін.). Тобто підвищений рівень ліпопероксидації 
пригнічує процеси відновлення тканин, приводячи до їх передчасного старіння. 

В зв’язку з цим досліджували хронічний вплив малої дози низькоінтенсивного рентгенівського 
опромінення на процеси перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) в гомогенатах різних органів і крові та 
на перекисну резистентність еритроцитів (ПРЕ) білих безпородних щурів. 

Опромінення в добовій дозі 0,01 Гр проводили протягом 25 діб на установці РУМ-17 при таких 
технічних умовах: напруга – 150 кВ, накал трубки – 6 мА, фокусна відстань – 181 см, фільтри – Cu 
2,0 мм + Cu 0,5 мм, потужність дози – 2,6 мГр/хв. Про інтенсивність процесів ПОЛ судили по 
накопиченню малонового діальдегіду (МДА) – за методом [5] та по зниженню рівня ПРЕ, який 
визначали за методом [6]. 

Показано, що іонізуюча радіація в сумарній дозі 0,25 Гр призводить до підвищення вмісту 
МДА, який являє собою кінцевий продукт процесів ліпопероксидації (табл.). Серед вивчених органів 
і тканин (легені, печінка, серце, плазма крові та еритроцити, мозочок, великі півкулі, ствол мозку, 
селезінка) найбільший приріст МДА виявився в еритроцитах (на 40 %). У мозочку і стовбурних 
структурах мозку він був, відповідно, на рівні 35 % і 33 %, а у великих півкулях і печінці, відповідно 
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– 20 % і 22 % від контролю. В легенях і серці збільшення рівня МДА було незначним, а в плазмі крові 
концентрація МДА практично не змінювалась. 

Основным показателем стабильности плазматической мембраны является перекисная 
(гемолитическая) резистентность эритроцитов (ПРЭ), которая зависит от степени развития реакций 
липопероксидации, от метаболического и функционального состояния клеток. Що до впливу 
рентгенівського опромінення в означеній дозі на стан спонтанного гемолізу еритроцитів, який 
насамперед залежить від рівня перекисного окислення ліпідів їх мембран, то в проведених 
експериментах виявилося помітне вірогідне зменшення ПРЕ (на 10 % від контролю). Слід відмітити, 
що зниження стійкості мембран еритроцитів до гемолізу узгоджується з підвищенням концентрації 
МДА в них, а невеличкий спад ПРЕ, так саме як відсутність зміни вмісту МДА в плазмі опромінених 
тварин, очевидно, свідчить про високу активність і надійність антиоксидантної системи крові, чиї 
найефективніші компоненти, як звісно [7], знаходяться у плазмі. 

Відсутність сильно вираженого гемолізу червоних клітин крові, яка може бути пов’язана і з 
компенсаторною структуризацією їх мембран за рахунок підвищення вмісту холестерину при 
хронічному опроміненні [8], сприяє проявленню адгезивних властивостей клітин. Це вкупі із 
збільшенням вмісту ліпопротеїнів крові, що мають атерогенний характер [3, 8], стимулює процеси 
склерозування судин та утворення тромбів. 

Таблиця – Вплив хронічного опромінення в дозі 0,25 Гр на вміст МДА в різних органах білих щурів 
(мкМ/100 г тк.) і на ПРЕ ( % негемоліз. кл.) 

Варіанти досліду 
Органи Контроль Опромінення 

Легені 11,55±1,8 13,79±0,67 
Печінка 25,80±0,6 31,49±3,04* 
Серце 15,77±0,4 17,69±0,41 
Мозочок 28,60±0,5 38,50±1,80* 
Великі півкулі 32,90±2,8 39,54±1,07* 
Стовбур мозку 25,20±1,5 33,38±1,72* 
Селезінка 20,13±0,3 25,90±0,70* 
Плазма, мкМ/л 0,98±0,1 1,03±0,06 
Еритроцити, мкМ/мл 23,93±2,9 35,58±3,40* 
ПРЕ 94,25±1,2 83,43±1,17* 

Таким чином, виявлена в більшості досліджених органів і тканин активація процесів ПОЛ при 
пролонгованій дії низькоінтенсивного опромінення в кінцевій дозі 0,25 Гр є проявом хронічного 
оксидативного стресу, який призводить до виснаження антиоксидантної системи, і, порушуючи 
фізіологічне функціонування біомембран, прискорює процеси природного старіння і розвиток 
вікових патологій. 

Про це також свідчить встановлене в наших експериментах підвищення лабільності клітинних 
мембран еритроцитів після дії радіації, що є наслідком некомпенсованого сплеску вільнорадикальних 
процесів. Посилення гемолізу, ймовірно, є ознакою «старіння» плазматичних мембран цих клітин і 
пов’язане з порушенням їх основних функцій. 

На хронічний вплив підвищеної у порівнянні з фоновим рівнем дози опромінення організм 
відповідає як цілісна система, застосовуючи можливі ресурси. При цьому, враховуючи дані по ПРЕ, 
розвиток перекисного окислення в єритроцитах може регулюватись, швидше за все, шляхом 
посилення процесів відновлення пула клітин еритроїдного ряду, що необхідно для збереження 
гомеостазу всього організму. 
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Триваюча в Україні епідемія туберкульозу характеризується зростанням захворюваності на 

туберкульоз серед дорослого населення, особливо з виділенням мікобактерій туберкульозу (МБТ), що 
призвело до росту резервуару туберкульозної інфекції і сприяло зростанню інфікованості та 
захворюваності на туберкульоз серед дитячого і підліткового населення, особливо з вогнищ 
туберкульозної інфекції [2, 3, 5]. Захворюваність всіма формами туберкульозу за цей період зросла в 
Україні в 1,5 раза (з 6,4 до 9,3 на 100 тис. дитячого населення). Спостерігається ріст кількості дітей та 
підлітків, у яких захворювання виявляється при звертанні за медичною допомогою, що підтверджує 
несвоєчасну діагностику туберкульозу [1, 4].  

Метою нашого дослідження було вивчення впливу екологічного забруднення довкілля після 
аварії на Чорнобильській АЕС на основні епідеміологічні показники серед дорослого населення та 
стан інфікованості, захворюваності і хворобливості у дітей та підлітків на територіях радіаційного 
забруднення і визначення напрямків подальшого удосконалення організаційно-методичних та 
лікувально-профілактичних заходів. Вивчення основних епідеміологічних показників за період 1996-
2005 років було проведено в ІІІ і 1У-й зонах радіаційного забруднення території проживання 
Сарненського району Рівненської області. 

 Серед дорослого населення захворюваність на туберкульоз в ІІІ (щільність забруднення грунту 
ізотопами цезію від 5,0 до 15,0 Ku/км2) та ІУ зонах радіаційного забруднення (щільність забруднення 
грунту ізотопами цезію від 1,0 до 5,0 Ku/км2 ) зросла за останні 10 років в 1,5 раза (з 54,9 до 84,5 на 
100 тис. населення), хворобливість за цей період визначалася в межах 264,1 – 282,4 на 100 тис. 
населення. Смертність від туберкульозу в зонах забруднення зросла в 2 рази (з 8,9 до 17,9 на 100 тис. 
населення) за період 1996 – 2005 років. 

Зростання резервуару туберкульозної інфекції призвело до підвищення захворюваності серед 
контактних осіб в 1,7 раза. Кількість хворих із контактів з бактеріовиділенням серед дорослих за цей 
період зросла в 2,4 раза (з 14,0 до 34,0 на 100 тис. населення), серед дітей – в 2,8 раза (з 5,0 до 14,0 на 
100 тис. дитячого населення), серед підлітків – в 1,5 раза (з 6,0 до 9,0 підліткового населення). 
Захворюваність серед підлітків в Сарненському районі за цей період зросла в 2 рази (з 41,9 до 80,1 на 
100 тис. підліткового населення), а в зонах радіаційного забруднення утримується в межах 214,3 – 
216,0 на 100 тис. підліткового населення.  

Серед 516 дітей і підлітків, які проживають в ІІІ зоні радіаційного забруднення території і 552 – 
з ІУ зони радіаційного забруднення Сарненського району проведено вивчення рівня інфікованості 
МБТ за результатами проби Манту з 2 ТО ППД-Л.  

Серед дітей, які проживають в ІІІ зоні забруднення території у 2005 р., в 3,2 раза менше було 
виявлено негативних реакцій на пробу Манту, ніж у 1996 р. (16,0±1,8  % проти 50,6±2,4  %, Р < 0,05). 
Кількість сумнівних реакцій зустрічалася в 1,6 раза менше (8,0±1,2  % проти 12,8±2,2  %, Р > 0,05), а 
кількість позитивних реакцій зросла в 2,1 раза (76,0±1,4  % проти 36,1±2,1  %, Р< 0,05).  

В ІУ зоні радіаційного забруднення території у дітей спостерігалася аналогічна динаміка 
результатів туберкулінодіагностики, проведених у 1996 – 2005 роках – кількість негативних реакцій 
на туберкулін зменшилася в 2,3 раза (з 68,4±1,8  % до 29,2 ±1,3  %, Р< 0,05), кількість сумнівних – в 
2,7 раза (з 11,3 ±1,4  % до 4,2 ±1,1  %, Р< 0,05) і в 3,3 раза зросла кількість позитивних реакцій (з 20,3 
±1,6  % до 66,7 ±1,4  %, Р< 0,05). 

Отже, серед дітей в обох зонах території забруднення за період 1996 – 2005 рр. відбулося 
зменшення кількості осіб, які негативно реагували на туберкулін і збільшення кількості осіб з 
позитивною туберкуліновою реакцією, причому зменшення числа негативних реакцій (в 3,2 раза) у 
дітей з ІІІ зони було більш виражене, ніж у дітей з ІУ зони території забруднення (в 2,3 раза). 

У підлітків спостерігалися аналогічні тенденції – в 2005 році кількість негативних реакцій 
зменшилася в 2,3 раза по відношенню до 1995 року (10,5 ±1,7  % проти 33,4 ±1,2  %, Р< 0,05) в ІІІ зоні 
і в 4 рази менше (9,1 ±1,8  % проти 36,6 ±1,4  %, Р< 0,05) – в ІУ зоні, кількість сумнівних реакцій 
зменшилася в 2 рази (5,3 ±1,4  % проти 10,8 ±0,6  %, Р< 0,05) – в ІІІ зоні і в 1,2 раза (5,6 ± 0,6  % проти 
6,7 ± 0,5  %, Р > 0,05) – в ІУ зоні. Кількість підлітків, які позитивно реагували на туберкулін, зросла в 



 Розділ 4. Фізіологія та екологія людини  

 286

1,5 раза в обох зонах радіаційного забруднення території проживання – в ІІІ зоні з 55,8 ± 2,2  % до 
84,2 ±2,3  %, в ІУ зоні з 56,7 ± 2,0  % до 85,3 ±2,8  % відповідно, Р< 0,05.  

Туберкулінодіагностика виявляє не лише інфекційну, але і поствакцинальну алергію, тому 
інфікованими МБТ вважали дітей та підлітків, у яких у динаміці спостерігалася вперше позитивна 
реакція на пробу Манту з 2 ТО ППД-Л, стійко зберігалася папула розміром 12 мм і більше та 
визначалося посилення попередньої позитивної туберкулінової реакції на 6 мм і більше. 

 Кількість позитивних і сумнівних реакцій серед дітей, які проживають в ІІІ зоні забруднення 
переважала аналогічні результати у дітей з ІУ зони забруднення (84,0 ± 1,7  % проти 70,9 ±1,6  % 
відповідно, Р< 0,05). Інфекційна алергія констатована у 78,6 ± 1,4  % дітей ІІІ зони і 71,6 ±1,3  % – ІУ 
зони, (Р< 0,05). Поствакцинальна чутливість у дітей в обох зонах вірогідно не відрізнялося (15,4 ± 
0,9  % і 14,4 ± 1,1  %, Р > 0,05). Кількість підлітків, які мали сумнівну і позитивну реакцію на пробу 
Манту в обох зонах забруднення вірогідно не відрізнялася (89,5 ± 1,9  % і 90,9 ± 1,1  % , Р > 0,05). 
Інфекційна чутливість серед підлітків в обох зонах забруднення встановлена в аналогічної кількості 
обстежених – 79,0 ± 1,3  % і 80,1 ± 1,4  %, Р > 0,05. Не спостерігалося різниці в кількості підлітків з 
поствакцинальною алергією (10,5 ± 1,1  % і 10,8 ± 1,2  %, Р > 0,05) в обох зонах забруднення. 

Порівнюючи дані інфікованості МБТ дітей та підлітків в зонах радіаційного забруднення 
території проживання можемо стверджувати, що в цих зонах кількість інфікованих дітей та підлітків 
в 1,3 раза вища, ніж середній показник по Рівненській області. Вищий рівень інфікованості МБТ у 
дітей і підлітків у зонах забруднення пояснюється не лише складними соціально-економічними 
умовами, недостатніми лікувально-профілактичними заходами, але й негативним впливом малих доз 
радіаційного забруднення на дитячий організм. 

Враховуючи несприятливу епідеміологічну ситуацію з туберкульозу в зонах забруднення, 
проаналізована ефективність специфічної профілактики туберкульозу у дітей та підлітків. Серед 
дітей 7-ми річного віку, які мешкають в ІІІ зоні радіаційного забруднення, відсоток осіб, які 
підлягали проведенню першої ревакцинації БЦЖ, зменшився в 2,8 раза за останні 5 років – з 35,1  % в 
2001 р. до 13,5  % у 2005 р. Серед підліткового населення ця кількість зменшилася в 2,0 рази – з 
20,6  % у 2001 р. до 10,5  % у 2005 р. 

Виявлені негативні тенденції з туберкульозу серед усіх вікових груп населення, особливо серед 
дітей та підлітків, які проживають на територіях радіаційного забруднення і постійно зазнають 
негативного впливу малих доз опромінення, вимагають подальшого удосконалення діагностичних і 
лікувально-профілактичних заходів. 
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Розвиток сучасних уявлень (Гіттік, 2002, Иоффе, 2003, та інш.) про особливості центрального 

забезпечення рухової активності людини, природу і механізми ідеомоторної активності, пов’язаної з 
налаштуванням людини до майбутньої рухової діяльності, особливості формування рухової навички 
в процесі рухової навчання свідчить про високий інтерес дослідників до вказаних проблем фізіології 
рухової активності. Разом з тим, більшість авторів підкреслюють певну недостатність існуючих 
даних для однозначного розуміння центральних механізмів створення і реалізації моторної команди. 
Завданням нашого дослідження є вивчення методом кореляційного аналізу характерних 
електроенцефалографічних корелятів ідеомоторної діяльності і здіснення стереотипних фазних 
циклічних рухів. 
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В наших дослідженнях всього взяло участь 10 здорових, праворуких чоловіків 21-22 років. 
Показником інформаційних процесів в умовах адекватного тестування вважалась електрична 
активність кори головного мозку. Реєстрація електроенцефалограми здійснювалась з використанням 
системи комп’ютерної електроенцефалографії «ДХ-4000 Practic» (Харків, 2000). У функціональних 
пробах підготовки до здійснення рухів аналізувались 6-секундні відрізки часу, у решта 
функціональних пробах – 10-секундні відрізки. Епоха аналізу складала 640 мсек з 50 % перекриттям. 
Електроди для реєстрації ЕЕГ розміщувались за міжнародною системою 10-20. Під час експерименту 
досліджувані знаходились у звуко- і світлонепрониклій камері.  

Для оцінки ЕЕГ-даних мозку була використана комп’ютерна програма кореляційного аналізу, 
за допомогою якої виявляли взаємозв’язки окремих структур кори великих півкуль мозку за їх 
біоелектричними характеристиками і розміщення фокусів підвищеної взаємодії у корі мозку. 
Визначали коефіцієнти значимих (r=0,4-0,69) і високих (r= 0,70 і вище) кореляцій, а також їх частку у 
сумі всіх можливих / % %/ в правій та лівій півкулях. У частотному спектрі ЕЕГ досліджували альфа-
діапазон як корелят внутрішньокоркових процесів, пов’язаних з переробкою інформації, механізмами 
пам’яті, функціональної взаємодії структур великих півкуль.  

Під час реєстрації електроенцефалограми досліджувані знаходились у зручній позі, 
напівлежачі, що виключало розтяг м’язових волокон і рефлекторні зміни їх тонусу, не пов’язані із 
завданнями дослідження. Піддослідні під час експерименту були із закритими очима. Електричну 
активність м’язів реєстрували в таких ситуаціях: стан функціонального спокою; ідеомоторна 
діяльність пальців кисті обох рук; здійснення стереотипних рухів пальцями кисті обох рук. 

В якості ідеомоторної діяльності розглядали стан підготовки до здійснення стереотипних рухів, 
який створювали парою звукових стимулів. Після першого сигналу досліджуваний повинен був 
приготуватись до дії, після другого – здійснювати дію. Електричну активність реєстрували після 
першого сигналу до початку руху. В якості стереотипних рухів використовували прості циклічні 
фазні рухи згинання-розгинання пальців кисті (Іоффе, 2003). Перед проведенням експерименту у 
досліджуваних виробляли рухову навичку виконання подібного руху з визначеною інтенсивністю 
(ледь торкатись кінчиками пальців до проекції на шкірі проксимальної частини п’ястку) та частотою 
(рух у секунду). Частоту виконання згинань-розгинань пальців кисті задавали за допомогою 
метроному.  

При обробці отриманих даних використовувались методи варіаційної статистики з оцінкою t-
критерія Стьюдента. 

Аналіз результатів досліджень вказує на характерні особливості реалізації просторових 
відношень біопотенціалів у корі великих півкуль головного мозку в залежності від виду рухової 
активності.  

Електроенцефалограма стану функціонального спокою відзначалась помірним поширенням 
кореляційних зв’язків між частками кори головного мозку при деяким переважанні частки значних і 
високих кореляцій серед усіх можливих у правій півкулі порівняно з лівою (табл. 1; рис. 1). 

Ідеомоторна діяльність досліджуваних, пов’язана з їх налаштуванням до рухів як правою, так і 
лівою рукою характеризувалась значним поширенням значних і високих кореляцій між усіма 
частками кори головного мозку і істотним зростанням їх частки серед усіх можливих, порівняно зі 
станом функціонального спокою (табл. 1; рис. 1). Стан налаштування до стереотипних рухів лівою 
рукою, супроводжувався десинхронізацією альфа-ритму, що виявлялось у загальному зниженні 
тісноти значних кореляційних зв’язків по всьому “скальпу» і їх частки серед усіх можливих, 
порівняно з виконанням даної діяльності пальцями кисті правої руки (табл. 1; рис. 1). 

 

Таблиця 1 – Частка значних і високих кореляцій окремих ділянок кори головного мозку у 
сумі всіх можливих,  % % в ідеомоторної діяльності та реалізації стереотипних рухів  

Ідеомоторна діяльність Стереотипні рухи Стан 
функціонального 

спокою лівою рукою правою рукою лівою рукою правою рукою Відведення 

s d s d s d s d s d 
F 7,2 7,1 3,5 2,9 13,4 15,8 4,0 4,0 7,1 3,8 
T 6,1 6,1 8,1 3,1 7,5 5,5 3,5 3,2 6,5 0 
С 3,0 3,0 12,1 9,4 13,3 12,7 3,5 3,2 3,2 0 
P 0 3,2 13,6 10,9 15,8 10,2 0 3,2 3,0 3,2 
O 0 3,2 0 5,5 10,9 5,8 0 3,2 9,3 3,1 

півкулі 3,3 4,5 7,5 6,4 12,2 10,0 2,2 3,4 5,8 2,0 

Умовні позначки до табл. 1: F, T, C, P, O – відповідно лобні, скроневі, центральні, тім’яні і потиличні частки; S – ліва 
півкуля; D – права півкуля. 
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Налаштування до стереотипних рухів 
пальцями кисті правої руки 

Здійснення стереотипних рухів пальцями 
кисті правої руки 

Стан функціонального спокою   

 Налаштування до стереотипних рухів 
пальцями кисті лівої руки  

Здійснення стереотипних рухів пальцями 
кисті лівої руки 

Рис. 1 – Електрична активність кори головного мозку у спокої, за умов налаштування й здійснення 
стереотипних рухів пальцями кисті правої і лівої рук 

 значні кореляційні зв’язки (0,5 < r > 0,7) 
 високі кореляційні зв’язки (r≥ 0,71) 
 частка значних високих кореляцій коливається в межах від 1 % до 6 % 
 частка значних високих кореляцій коливається в межах від 6,1  % до 12 % 
 частка значних високих кореляцій коливається в межах від 12,1  % до 18 % і більше 

F, T, C, P, O відповідно лобні, скроневі, центральні, тім’яні і потиличні частки 
S ліва півкуля 
D права півкуля 

Подібна закономірність, на нашу думку, може бути пов’язана з меншою вправністю і 
тренованістю лівої (неведучої) руки у праворуких досліджуваних. В результаті однакове рухове 
завдання лівою рукою потребувало більших зусиль, ніж ведучою (правою) рукою. За даними 
Пономарева, Кропотової, Кропотова та інш. (2000) ускладення рухового завдання може 
супроводжуватись посиленням десинхронізації альфа-ритму. Налаштування до стереотипних рухів 
супроводжувалось в цілому вищим рівнем взаємозв’язаної активності в лівій півкулі, порівняно з 
правою незалежно від того, якою рукою планувалось виконувати рухове завдання (табл.1). 
Найбільшою взаємозв’язаною активністю характеризувались лобні, центральні, тім’яні ділянки. Наші 
дані відповідають даним Фарбер, Анісімової (2000) та інш. про переважну роль лівої півкулі в 
організації довільних рухів як правою, так і лівою рукою.  

Реалізація стереотипних рухів правою і лівою руками характеризувалась істотним зниженням 
тісноти реалізованих у корі великих півкуль кореляцій, порівняно зі станом підготовки до даної 
діяльності. Відзначено чіткий просторовий розподіл біоелектричних потенціалів, що визначав 
характерні риси коркового забезпечення конкретної рухової діяльності. Основним елементом цього 

Td 

Cd 

Od 

Fd Fs 

Ts 
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Ps 

Os 

Pd 



 Розділ 4. Фізіологія та екологія людини  

 289

розподілу є динамічні коркові структури, або фокуси підвищеної взаємодії. Фокус підвищеної 
взаємодії представлений областями кори, які характеризуються найбільшою кількістю зв’язків 
(Іваницький, 1993). Конструкція фокусу забезпечує синтез інформації, яка потрапляє до нього з 
інших відділів кори і підкоркових утворень. 

В умовах виконання стереотипних рухів кистю правої руки встановлено фокус підвищеної 
взаємодії часток кори головного мозку у лівій півкулі – ділянки цієї півкулі були послідовно з’єднані 
між собою значними зв’язками (рис. 1). Відповідно і частка значних кореляцій серед усіх можливих 
була вищою теж у лівій півкулі. Реалізація стереотипних рухів кистю лівої руки супроводжувалась 
вищою кореляційною активністю правої півкулі при активному залученні до діяльності симетричних 
лобних, скроневих, центральних часток, а також правих тім’яної і потиличної ділянок. Чіткого 
фокусу підвищеної взаємодії при даних рухах лівою рукою не виявлено. Подібна асиметричність 
активації кори правої і лівої півкуль голового мозку насамперед пов’язана зі структурно-
функціональними особливостями іннервації лівого і правого боків тіла. Центри, регулюючі діяльність 
лівого боку тіла локалізуються у правій півкулі, правого боку – у лівої півкулі.  

Таким чином, в процесі виконання довільних фазних рухів різного характеру у корі великих 
півкуль мозку формуються пластичні функціональні об’єднання коркових структур. Характер цих 
об’єднань, участь тих чи інших ділянок кори визначається конкретними задачами діяльності. 
1. Встановлено істотне зростання рівня просторової синхронізації електричних процесів у корі 

головного мозку під час ідеомоторної активності досліджуваних, особливо за умов налаштування 
до нестереотипної рухової діяльності. 

2. За умов налаштування до стереотипних рухів встановлено виражену перевагу лівопівкулевої 
активації, незалежно від того, якою рукою планувалось виконання рухового завдання. 

3. В умовах виконання стереотипних рухів правою рукою встановлено фокус підвищеної взаємодії 
часток кори головного мозку у лівій півкулі, лівою рукою – відзначали активне залучення до 
діяльності часток обох півкуль при деякій перевазі правої півкулі. 
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Наибольшей остроты экологические проблемы достигают в густонаселенных индустриальных 

районах Украины. С интенсивным развитием промышленности, самое большое количество заводов в 
Восточной Европе, загрязняющих окружающую среду, приходится на Украину. В Запорожье в 
среднем на голову одного жителя за год выпадает 230-240 кг промышленной пыли, в которой есть 
следы 80 элементов. Атомная, тепловая гидроэлектростанции главные источники неконтролируемых 
выбросов в окружающую среду. Именно из этих экологически неблагополучных районов прибывают 
дети на оздоровление в Крым. Смена климата, смена питьевого режима, активная инсоляция является 
стрессом для детей, который необходимо корректировать.  

Целью данного исследования явилось изучение факторов, влияющих на адаптационные 
возможности организма при смене климата  

Объектом исследования были дети сотрудников атомных станций, приехавших в сезон июнь – 
август 2005. 

За лето 2005 года прошли оздоровление 1015 человек.  
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Таблица 1 – Структура заболеваний у прибывших детей 

Город Количество 
детей 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Арбузовка 28 4 8 1 2 2   2 1 
Запорожье 56 10 4 4 6 8 2  9  
Киев 34 8 4 2 4 2 2  8 1 
Крым 52 6 10 1 10 4 6 1 6 1 
Кузнецовск 122 13 23 20 5 5 2 2 5 2 
Москва 58 4 4 5 12 12 12 1 6  
Нетешин 76 23 21 2 2 3 3  4 4 
Славутич 52 4 8 3 10 4 12 2 4 1 
Хмельницкий 34 4 2 2 2 1 5  10 1 
Энергодар 431 89 44 112 23 11 12 2 12 12 
Южноукраинск 72 12 10 10 9 9 6 2 6 1 

Примечание: гепатобилиарная система-1; вегетососудистая дистония-2; заболевания легочной системы-3; нарушение 
осанки-4; пролапс митрального клапана-5; сочетание пролапса митрального клапана со сколиозом-6; заболевания почек-7; 
ЛОР-8; прочее-9 

Как видно из таблицы практически здоровых детей в числе приехавших не выявлено. Поэтому 
условно здоровыми считались лица с вегетососудистой дистонией, нарушением осанки, пролапсом 
митрального клапана. Всего было обследовано 346 человек, которые были разделены произвольно на 
две группы по 173 человека. Средний возраст в первой группе 13,46±0,11 из них было 70 мальчиков и 
103 девочки, во второй средний возраст 13,6±0,13. Мальчиков во второй группе было 83 и 90 
девочек. Группы были практически идентичны по возрасту и полу. 

Изменение климатических условий и других абиотических и биотических факторов среды 
влияли на интегральные адаптивные механизмы и, прежде всего, на некоторые звенья иммунной 
системы. Известно, что функция иммунной системы (наряду с нейроэндокринной системой) состоит 
в поддержании гомеостаза организма. Иммуногенетический контроль в условиях изменившихся 
средовых факторов отличается от предыдущего, что обусловлено необходимостью использования 
адаптационных резервов. В связи с этим меняется точка приложения иммунного ответа, то есть 
изменяется иммунологический центр тяжести. Происходит снижение противоинфекционной защиты 
на фоне увеличения адаптивных иммунных реакций в ответ на интенсивную инсоляцию, 
оксигенацию, изменение водного режима (качество и состав питьевой воды не соответствуют 
привычным стандартам), присутствие фитонцидов, растительных аллергенов, других пищевых 
антигенов.  

На фоне интенсивной инсоляции и оксигенации имеет место недостаточность функции 
естественных антиоксидантов ( α-токоферола и β-каротина). 

В комплексную адаптивную программу было включено в первые три дня для обеих групп  
− прием витамина Е,  
− в пищевой рацион была включена овощная продукция, влияющая на генерацию естественных 

антиоксидантов (тыква, кабачки, синие баклажаны, кефир со спируллиной) 
Во второй группе наряду с приемом витаминов и сбалансированным питанием применялось 

курсовое воздействие нейроадаптивным прибором LEIT Терапевтическая область частот, которые 
использовались при адаптации детей от 40 до 140 Гц. [4,5] 

При таком воздействии возникает местная реакция, и поток импульсов передается по 
соматическим и вегетативным афферентным путям в сегменты спинного мозга в вышележащие 
отделы центральной нервной системы, что способствует разрушению возникших патологических 
рефлексов и формированию адаптивных механизмов, восстановлению вегетативного гомеостаза. 
[1,4,5] 

Импульсы от прибора вызывают резонансные колебания внутриклеточных структур, запускают 
целый каскад процессов в клетках. [5] 

 Ответные реакции при работе с прибором по рефлексогенным зонам обусловлены сложными 
нейрогуморальными механизмами. Благодаря тому, что результат воздействия каждого 
последующего импульса отличается от предыдущего, практически гарантируется отсутствие 
привыкания организма к работе аппарата [4] 

Состояние детей оценивалось по 10 балльной шкале, где 0 это когда абсолютно ничего не 
беспокоит, а 10 характеризует самое плохое состояние. Дети самостоятельно отмечали на шкале свое 
состояние до лечения, на 2-3 –й , 4-5 день, после лечения [3].  
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Очевидно из таблицы, что положительная динамика в общем самочувствии больше была 
выражена во второй группе.  

Таблица 2 – Оценка состояния детей в период адаптации  

1-я группа M ± m 
1 день 2-3-й день 4-5 день 

5,5± 0.14 4,5 ± 0.14 2,8 ± 0,047 
2-я группа M ± m 

1 день 2-3-й день 4-5 день 
5,53 ± 0.09 3.26 ± 0.23 1.42 ± 0.17 

В обеих группах наблюдалось существенное снижение заболеваемости острыми 
респираторными заболеваниями в сравнении с аналогичными показателями за 2004 год.  
1. У детей, приехавших на оздоровление в Крым из экологически неблагополучных районов, 

происходит снижение противоинфекционной защиты на фоне увеличения адаптивных иммунных 
реакций в ответ на интенсивную инсоляцию, оксигенацию, изменение водного режима. 

2. В комплекс адаптационных мероприятий в первые три дня целесообразно включение vit E, 
коррекция питания, с включением тыквы, кабачков, спируллины. 

3. Для оптимизации адаптивных возможностей детей при смене климатических условий 
целесообразно нейроадаптивное воздействие в общем комплексе.  
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В теперішній час одним з найбільш поширених засобів оцінки функціонального стану міокарду 

є метод електрокардіографії. Останнім часом найбільшу увагу дослідників привертає кінцева частина 
шлуночкового комплексу. Саме ця ділянка електрокардіограми відображає стан відновлювальних 
процесів в міокарді шлуночків, а їх порушення – є важливим фактором виникнення патологічних 
станів. Разом з тим, відсутність чітких електрокардіографічних критеріїв оцінки ступеню 
перевантаження міокарду, ускладнює використання електрокардіограми в прогнозі функціонального 
стану організму.  

Використання фізичного навантаження у фізіологічному експерименті є зручним засобом 
дозованого впливу на організм, який дозволяє регулювати рівень стресової реакції. В нашому 
дослідженні після реєстрації електрокардіограми в стані спокою, досліджувані на велоергометрі 
виконували дозовану фізичну роботу різної інтенсивності з подальшою повторною реєстрацією 
електрокардіограми. Перше навантаження полягало у виконанні фізичної роботи потужністю 1 Вт/кг. 
Після відновлення електрокардіографічних показників досліджувані виконували друге навантаження, 
яке становило 2 Вт/кг. Тривалість навантажень становила близько трьох хвилин. 

В дослідженні брали участь 10 юнаків віком від 18 до 21 років, у яких в стані спокою 
відзначався стан нормокардії. Реєстрацію ЕКГ проводили в 3 стандартних відведеннях за 
Ейнтговеном та підсилених відведеннях (аVR, аVL та aVF) від кінцівок. Оцінку ефективності 
відновлювальних процесів в міокарді шлуночків проводили за тривалістю та відхиленням сегменту S-
T від ізолініїї, а також відношенням амплітуди Т зубця до домінуючого зубця шлуночкового 
комплексу в ІІІ та aVF відведеннях.  
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Отримані нами дані вказують на достовірне зменшення тривалості ST сегменту та його 
відхилення від ізолінії після виконання обох навантажень. Ці зміни відбуваються в межах норми і 
вказують на помірну гіпоксію міокарду. 

Зубець Т в електрокардіографії традиційно оцінюють за відношенням його амплітуди до 
домінуючого зубця шлуночкового комплексу. В стані спокою відношення Т/R в IІI відведені в 
середньому становило 0,21 ± 0,03 у.о, а в aVF – 0,44 ± 0,08 у.о. Після першого навантаження цей 
показник у ІІІ відведенні склав 0,27 ± 0,03 у.о., а в aVF – 0,3 ± 0,02 у.о. Тобто, після першого 
навантаження відхилення показника T/R від контролю становило 28  % та 38  %. Після другого 
навантаження в ІІІ відведенні відношення T/R знизилось на 38 % і склало 0,13 ± 0,01 у.о. У відведенні 
aVF досліджуваний показник становив 0,22 ± 0,01 у.о., що на 50  % нижче контролю. 

Таким чином, після обох видів навантажень відхилення показника T\R відбувається у межах 
норми. Ступінь відхилення показника після другого навантаження більш виражений. Це дозволяє 
вважати, що ефективність відновлювальних процесів може характеризувати ступінь відхилення 
відношення зубця Т до домінуючого зубця комплексу QRS від середніх значень норми. 
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Методы и способы измерений, которые используются в медицине, биологической, химической 

промышленности и других областях науки и техники должны постоянно совершенствоваться, а также 
обеспечивать необходимую надежность и правильность полученной измерительной информации [1]. 

Существующие методы зондового исследования желудочной секреции постепенно утратили 
свои позиции и преимущества получила внутрижелудочная рН-метрия. В этой области исследований 
достигнуты значительные успехи: усовершенствованы зонды, созданы специальные программы для 
экспресс – диагностики и оценки состояния ультрадианных и циркадианных ритмов 
кислотообразующей функции желудка, которые дали возможность повысить качество диагностики и 
лечения больных с гастродуоденальной патологией [1, 4]. 

Однако, наряду с высоким процентом диагностической надежности существующие методы 
связаны с травматическими, болевыми ощущениями. Кроме того, интрагастральная рН-метрия не 
дает целостной картины функционального состояния секреторных желез желудка и регулирующих 
их нейрогуморальных механизмов, не позволяет получать данные о качественном и количественном 
составе биологических сред (желудочного сока, слюны, слизи), которые необходимы для повышения 
точности ранней диагностики и поточного контроля эффективности лечения и прогнозирования его 
отдаленных результатов. 

Известно, что при патологиях желудочно-кишечного тракта происходит изменение 
электролитических, гомеостатических показателей. Такой интенсивный межсистемный 
микроэлементный обмен в организме обусловил важность исследований по выявлению изменений 
концентраций определенных элементов в минеральном гомеостазе, в частности, в пищеварительных 
секретах с дальнейшим определением их роли в формировании и развитии патологического процесса. 

Своевременное распознавание развития предпатологических и патологических состояний 
позволит правильно оценить функциональное состояние органов и систем организма, а значит, и 
правильно провести подбор индивидуальной коррекции нарушенных функций [2, 3]. 

Проведены исследования массовой концентрации катионов кальция и магния в слюне людей с 
желчекаменной болезнью и с патологией кишечника. Слюну для анализа отбирали в одно и тоже 
время, натощак при механическом стимулировании. Исследования проведены методом капиллярного 
электрофореза на приборе «Капель 103Р», выпускаемого фирмой «Люмэкс» г. Санкт-Петербург 
(Россия, 2000г.). 

В исследованиях принимали участие женщины в возрасте 21-35 лет, которые согласно схемы 
возрастной периодизации онтогенеза человека относятся к I периоду зрелого возраста. Диагнозы 
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установлены на основании инструментальных методов анализа. В контрольной группе были 
практически здоровые женщины того же возраста (17 человек). 

Все исследуемые в зависимости от патологии были разделены на следующие группы: I группа 
– неспецифический язвенный колит (НЯК), секреция гиперацидная (15 чел.); II группа – 
неспецифический язвенный колит, секреция анацидная (15 чел.); III группа – 
постхолицистэктомический синдром (ПХЭС), секреция гиперацидная (20 чел.); IV группа – 
постхолицистэктомический синдром, секреция анацидная (20 чел.). 

Исследования показали, что в контрольной группе содержание массовой концентрации кальция 
составляло 0,98±0,05 ммоль/л (таблица 1), что соответствует норме (1-2 ммоль/л) [5]. 

Таблица 1 – Массовая концентрация содержание кальция и магния в слюне обследуемых всех групп 
(ммоль/л) 

 Контроль I группа II группа III группа IV группа 
Кальций 0,98±0,05 0,22±0,07** 0,49±0,19* 0,21±0,05** 0,09±0,03** 
Магний 0,57±0,20 0,18±0,02* 0,27±0,01* 0,27±0,01* 0,26±0,02* 

Примечание: * – Р<0,05 по отношению к контролю; ** – Р<0,001 по отношению к данным контрольной группы 

Определение содержания кальция в слюне людей с желчекаменной болезнью и с патологией 
кишечника показало, в I-IV группах наблюдается достоверное снижение этого элемента по 
сравнению с данными контрольной группы. При этом минимальный уровень значений кальция в 
слюне был зарегистрирован у обследованных IV группы (ПХЭС, секреция анацидная), что 
составляло лишь 9,2 % от уровня контроля. В I и III группах (НЯК, гиперацидная секреция; ПХЭС, 
секреция гиперацидная) расхождение значений содержания массовой концентрации кальция между 
собой было незначительно и составляло по отношению к контролю соответственно 22,5 % и 21,4 %. 

Во II группе (НЯК, анацидная секреция) содержание массовой концентрации кальция по 
сравнению с контрольной группой отличалось и составляло 50,0 %. 

Содержание массовой концентрации магния в контрольной группе составляло 0,57±0,20 
ммоль/л, что соответствует значениям нормы (0,08-0,53 ммоль/л) [5]. 

Определение содержания магния в слюне обследованных I-IV групп показало, что при 
патологии ПХЭС с гиперацидной и анацидной секрециях (III;IV группах), а также при НЯК с 
анацидной секрецией (II группа) уровень данного элемента был меньше по сравнению с контрольной 
группой в 2 раза. Наиболее низкая концентрация магния в слюне была выявлена у обследованных I 
группы (НЯК, гиперацидная секреция), что составляло 31,5 % от контроля. 

Снижение содержания массовой концентрации магния во всех группах исследованных людей 
было достоверным по сравнению с данными контрольной группы. 

Полученные данные по содержанию массовой концентрации кальция и магния в слюне при 
некоторых нарушениях деятельности желудочно-кишечного тракта в зависимости от степени и 
глубины поражения слизистых оболочек, могут свидетельствовать о значительных нарушениях 
секреции и выделения микроэлементов. 

Значительное снижение уровней массовых концентраций кальция и магния в слюне у 
обследованных с диагнозами неспецифический язвенный колит и постхолицистэктомический 
синдром по-видимому носит компенсаторный характер в ответ на уменьшение содержания этих 
элементов в организме. 

Таким образом, можно предположить, что тенденция уменьшения массовой концентрации 
кальция и магния в слюне обследованных групп свидетельствует о снижении протективного 
воздействия слюны на ЖКТ и отражает низкое содержание этих металлов в организме. 

Полученные результаты могут свидетельствовать об определенной взаимосвязи между 
содержанием катионов магния и кальция в слюнном секрете и функциональным состоянием желудка 
[2, 3]. 

Изучение межорганных взаимосвязей между слюнными железами, как органами верхнего 
отдела желудочно-кишечного тракта с функциональной деятельностью желудка и 
двенадцатиперстной кишки, с данной точки зрения, является актуальным и заслуживает дальнейшего 
изучения [5]. 
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УДК: 616.-074/-078:577.2 
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЦР ПО ТИПИРОВАНИЮ DR-ГЕНОВ СИСТЕМЫ HLA 

А. А. Михеев, С. Н. Диденко, И. И. Токаренко, В. С. Якушев  
Запорожская медицинская академия последипломного образования 

 
Как известно HLA могут выступать в качестве генетических маркеров развития многих 

аутоиммунных и неаутоиммунных заболеваний. В работе использован набор реагентов для 
генотипирования главного комплекса гистосовместимости генов II класса HLA-DR методом 
полимеразной цепной реакции. 

Набор реагентов GenePak HLA-DR PCR test используется в клинической медицине для 
определения тканевой совместимости при проведении трансплантации органов и тканей, 
переливании крови, а также при определении предрасположенности к HLA-связанным заболеваниям 
(инсулин-зависимый диабет и др.) Набор также может быть использован в судебно-медицинской 
экспертизе при определении родства и в криминалистике при идентификации личности. 

Принцип действия. Набор реагентов GenePak™ HLA-DR PCR test основан на использовании 
процесса амплификации ДНК методом PCR с сиквенсспецифическими праймерами (SSP-PCR). 

Принцип метода заключается в том, что при полном совпадении последовательности 
праймеров с комплементарной матрицей аллеля амплифицируется выбранная последовательность 
аллеля, а при несовпадении двух и более оснований нуклеотидной последовательности праймеров с 
комплементарной матрицей аллеля специфическая реакция не проходит. 

Типирование аллелей основано на присутствии или отсутствии PCR продукта, который 
регистрируется с помощью элеткрофореза в агарозном геле, окрашенном бромистым этидием в УФ-
свете при длине волны 302 нм. По наличию или отсутствию специфического фрагмента 
амплификации определенного размера, соответствующего аллельспецифической или 
группоспецифической смеси праймеров, проводят типирование локуса. 

Таблица – Набор праймеров тест-системы 
№№ МастерМикс 

DR* Длина PCR продукта пн Амплифицированная специфичность 
(аллель или группа аллелей) 

Серологическая 
специфичность 

1 255 DRB1* 0101-0103 DR1 
2 197 DRB1* 1501-1502 DRw15 
3 213 DRB1* 1601-1602 DRw16 
4 151 DRB1* 0301-0302 DR3 
5 217 DRB1* 0301 DRw17 
6 189 DRB1* 0302, 1302, 1305, 1402, 1403 DR18 
7 260 DRB1* 0401-0411 DR4 
8 232 DRB1* 0701-0702 DR7 
9 214 DRB1* 0801-0804 DRw8 
10 236 DRB1* 0901 DR9 
11 204 DRB1* 1001 DR1 
12 176 DRB1* 1101-1104 DRw10 
13 248 DRB1* 1201-1202 DRw12 
14 130 DRB1* 1301-1302 DRw13.1 
15 171 DRB1* 1303-1304 DRw13.2 
16 224, 215 DRB1* 1401, 1404, 1405 DRw14.1 
17 140 DRB1* 1305, 1402, 1403 DRw14.2 
18 171, 173 DRB3* 0101-0301 DRw52 
19 213 DRB4* 0101 DRw53 

Обработка результатов анализа. Во всех пробах из пробирок, маркированных номерами от 1 по 
19, должна быть видна одна светящаяся полоса ДНК (+) внутреннего контроля на уровне 500 пн, 
которая указывает на оптимальные условия прохождения реакции и на отсутствие 
ложноотрицательных реакций.  
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Против лунки для маркера молекулярной массы должны быть видны светящиеся полосы 
желтого цвета 50, 100, 150, 200 и 250 и 300 пн, 350, 400, 450 и 500 пн с помощью которых следует 
визуально определить приблизительные размеры специфических полос. 

Частоты ( %) распределения аллелей гена HLA DRB1 и DRB4 у практически здоровых лиц 
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Частоты ( %) распределения аллелей гена HLA DRB1 и DRB4 у больных гипертонической 
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Частоты ( %) распределения аллелей гена HLA DRB1 и DRB4 у хроническим бронхитом 
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Частоты ( %) распределения аллелей гена HLA DRB1 и DRB4 у больных язвенной болезнью 
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Выводы: 
1. Получены данные о распределении частот аллелей гена HLA DRB1 и HLA DRB4 у практически 

здоровых людей, в группах больных гипертонической болезнью, хроническими обструктивными 
заболеваниями лёгких и язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки. 

2. Практически здоровые лица характеризуются высокой частотой встречаемости аллелей HLA 
DRB1 1101-1104 (33,3 %), DRB1 0401-0411 (21,2 %) и DRB1 1501-1502 (18,2 %). 

3. Больные гипертонической болезнью характеризуются высокой частотой встречаемости аллелей 
HLA DRB1 1601-1602 (27,8 %), DRB1 0101-0103 (19,4 %), DRB1 0701-0702 (14,0 %) и DRB4 0101 
(14,0 %). 

4. Больные хроническими обструктивными заболеваниями лёгких характеризуются высокой 
частотой встречаемости аллелей DRB1 0101-0103 (45,8 %), DRB4 0101 (16,7 %), DRB1 1601-1602 
(12,5 %) и DRB1 1301-1302 (8,3 %). 

5. Больные язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки характеризуются высокой частотой 
встречаемости аллелей HLA DRB1 0301 (38,5 %), DRB1 0101-0103 (23,1 %), DRB1 0301-0302 
(19,2 %) и DRB4 0101 (11,5 %). 

 
 

УДК: 612.821:612.6.05+575.113+547.495.2 
ОЦІНКА ЗВ’ЯЗКУ ДЕЯКИХ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ З ГЕНЕТИЧНИМ 

МАРКЕРОМ, ЩО ВИЗНАЧАЄ ВЛАСТИВІСТЬ РОЗРІЗНЯТИ СМАК ФЕНІЛТІОКАРБАМІДУ 
С. А. Павлович, Р. К. Локтєва  

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка 
 
Сьогодні досить актуальним є вивчення генетичних основ психофізіологічних функцій людини. 

Адже відомо, що такі показники як функціональна рухливість нервових процесів, сила нервової 
системи та працездатність головного мозку є генетично детермінованими [2]. В сучасних 
дослідженнях застосовують методи пошуку асоціацій відомих генетичних маркерів з 
психофізіологічними функціями з метою виявлення впливу окремих генів чи груп генів на їх прояви. 
Зокрема, Булаєвою К.Б. [1] встановлено кореляційний зв’язок показників сили-слабкості нервової 
системи з властивістю рецепторів смакового аналізатора сприймати гіркий смак фенілтіокарбаміду 
(ФТК). Дана властивість контролюється геном TAS2R38, локалізованим у 7-ій хромосомі (локус q35-
36). Тест на визначення здатності сприймати гіркий смак ФТК досить широко застосовується у 
популяційних дослідженнях [4]. Підхід з використанням генетичних маркерів дає змогу виділити 
різні фенотипові групи осіб за певною ознакою та порівняти у цих групах показники 
психофізіологічних функцій. 

Метою нашого дослідження було оцінити показники деяких психофізіологічних функцій, що 
характеризують властивості ЦНС, у групах осіб, що мають різну здатність до сприйняття смаку 
фенілтіокарбаміду.  

Дослідили 157 практично здорових молодих осіб (студентів біологічного факультету) віком 18-
25 років, серед яких 43 юнака та 114 дівчат. Визначали наступні показники психофізіологічних 
функцій: коефіцієнт сили нервової системи (КСНС, відн.од.), функціональну рухливість нервових 
процесів (ФРНП, мс), працездатність головного мозку (ПГМ,  % помилок), рівень функціональних 
можливостей (РФМ, с-2), функціональний рівень системи (ФРС, с-2), показник збудження нервових 
процесів (ПЗНП, ум.од.), показник гальмування нервових процесів (ПГНП, ум.од.), показник 
урівноваженості нервових процесів (ПУНП, ум.од.) за спеціально створеною на кафедрі фізіології 
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людини і тварин Київського національного університету імені Тараса Шевченка комп’ютерною 
програмою [3]. 

У всіх обстежуваних відзначали здатність розрізняти гіркий смак фенілтіокарбаміду за 
стандартною методикою Харріса-Кальмуса (1979). До фенотипу ФТК+ відносили осіб, що 
розрізняють гіркий смак, до фенотипу ФТК- – осіб, що відмічають відсутність смаку речовини.  

Показники психофізіологічних функцій, що були визначені у осіб даної виборки, не мають 
нормального розподілу за критерієм Лілієфора (p<0,05), тому для аналізу отриманих даних ми 
застосовували непараметричні критерії, зокрема Z-критерій Манна – Уітні, що дає змогу визначити 
достовірні відміни між фенотиповими групами. Для оцінки параметрів психофізіологічних функцій 
визначали медіану та інтерквартильний (25 %, 75 %) розкид значень показників у кожній 
фенотиповій групі.  

Статистичну обробку отриманих даних проводили за допомогою пакету стандартних програм 
STATISTICA 6.0.  

У всій досліджуваній вибірці група осіб з ФТК+ нараховувала 94 особи (60 %), ФТК- – 63 
особи (40 %). Серед юнаків співвідношення осіб ФТК+ та ФТК- складало 25:18, серед дівчат 70:44 
відповідно. Ці розподіли суттєво не відрізняються за критерієм Спірмена (χ2= 0,03, p>0,05), хоча 
юнаків з фенотипом ФТК- дещо більше (41 %), ніж дівчат ФТК- (38 %). Оскільки нами не виявлено 
достовірних відмінностей між юнаками та дівчатами за здатністю сприймати смак фенілтіокарбаміду, 
ми об’єднали осіб різної статі в фенотипові групи ФТК+ і ФТК-.  

В результаті розподілу усіх обстежуваних на групи за здатністю сприймати (ФТК+) чи не 
сприймати (ФТК-) смак ФТК, виявились достовірні (p<0,05) відмінності між ними лише за двома 
психофізіологічними показниками – функціональним рівнем нервової системи та рівнем 
функціональних можливостей, значення яких виявились вищими у групі осіб з ФТК- порівняно з 
особами ФТК+ (табл.1). Дані відмінності можуть вказувати на більш організований функціональний 
рівень нервової системи у осіб з фенотипом ФТК-.  

За іншими показниками відмінності між досліджуваними групами виявились не достовірними 
(p>0,05). Так, група осіб ФТК+, мають не достовірно (p>0,05) вищі значення медіан таких показників, 
як функціональна рухливість та коефіцієнт сили нервової системи, показники збудження, 
гальмування та урівноваженості нервових процесів у порівнянні з групою обстежуваних з ФТК- 
(табл.1). 

Отже, як показав проведений аналіз фенотипових груп ФТК+ і ФТК- за показниками 
психофізіологічних функцій, найбільш суттєві відмінності між ними спостерігаємо за показниками 
функціонального рівня та рівня функціональних можливостей нервової системи. Відмінності між 
групами за показниками функціональної рухливості нервових процесів та гальмування нервових 
процесів наближаються до статистично значимого рівня.  

Таблиця 1 – Значення показників психофізіологічних функцій у осіб різних фенотипових груп ФТК+ 
і ФТК- (Ме [25 %, 75 %]) 

Показник ФТК+ ФТК- Z -критерій p 
КСНС 1,05 [0,92; 1,20] 1,02 [0,92; 1,18] 0,51 0,61 
ФРС 4,28 [4,07; 5,43] 5,38 [4,13; 5,43] 2,10 0,03 
РФМ 3,53 [0,50; 5,20] 4,65 [0,96; 5,50] 2,25 0,02 
ФРНП 624 [486, 898] 566 [466, 678] 1,83 0,06 
ПГМ 9,75 [7,0; 15] 10,05 [8,0; 12] 0,40 0,68 
ПЗНП 27,5 [12; 76] 17 [11;63] 0,95 0,33 
ПГНП 13,5 [9,0; 16] 11,0 [ 2,0; 37] 1,87 0,06 
ПУНП 2,3 [1,0; 5,7] 1,8 [1,08; 4,67] 0,07 0,94 

Примітка: Me [25 % 75 %] – медіана, нижній квартиль, верхній квартиль; Z-критерій Манна-Уітні;  
p – рівень статистичної достовірності.  

При оцінці зв’язку деяких психофізіологічних функцій, що характеризують певні особливості 
нервових процесів, з генетичним маркером, що визначає здатність до сприйняття гіркого смаку 
фенілтіокарбаміду, виявлені достовірні відмінності в межах даної виборки між фенотиповим групами 
ФТК+ та ФТК- за показниками функціонального рівня та рівня функціональних можливостей 
нервової системи. 
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УДК: 631.433.1 : 66.088 
METHODS OF LASER AEROBIOLOGY 

Yu. Posudin, A. Milastna 
National Agricultural University 

 
An aerosol consists of material finely divided and suspended in air or other gases of the environment, 

with compositions as varied as matter itself; a bioaerosol is an aerosol comprising particles of biological 
origin such as viruses, bacteria, fungi, protozoa, or algae that are alive. A great number of organic particles 
such as fungal spores, pollen, very small insects, skin flakes can be considered as bioaerosols also. The 
principal parameters of bioaerosols are the size, which varies from 100 microns to 0.01 microns, 
concentration, direction and velocity of movement. Bioaerosols may affect living organisms through 
inefectivity, allergenicity, toxicity and other processes [Hirst, 1995]. Bioaerosols can provoke the 
transmission of airborne diseases such as pneumonia, bronchitis, asthma, allergy, rhinitis. That’s why the 
problem of detection and identification of airborne bioaerosols is rather actual.  

A branch of biology that studies bioaerosols, movement of bioaerosols in the atmosphere, their 
diversity, concentration and distribution in space and time is called aerobiology. This science involves 
interactions with engineering, palynology, mycology, phycology, toxicology, meteorology. 

The main objective of this communication is review of methods of laser detection and identification of 
airborne aerosols.  

Laser is a device which generates coherent electromagnetic waves due to stimulated radiation by 
active medium that is placed in optical resonator. Principle of laser action can be explained by an acronym 
for Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (LASER).  

The main properties of laser radiation are monochromaticity, coherence, directionality, and brightness. 
Monochromaticity means a narrow spectral interval of radiation, which can be characterised approximately 
by one frequency (or wavelength) only. Coherence is the co-ordinated proceeding of several wave processes 
in space and time. Directionality is determined by the angular distribution of the laser beam. This property is 
the direct result of the propagation of two light waves in the optical cavity: only waves which propagate 
normally to the resonator mirrors participate in the formation of laser beam. The angular distribution, or 
divergence of modern lasers varies from 10’till 40’. Brightness of the source of electromagnetic waves is 
defined as the power of radiation which is emitted from the unit of the source surface through the unit solid 
angle. As soon as laser beam has small divergence it has several orders higher brightness than the traditional 
sources of light.  

Unique properties of laser provide the performance of new non-destructive, fast and precise methods 
of control of bioaerosols in atmosphere. 

The main sources of the aerosol particles in the environment are wind-blown soil, forest fire, pollen 
and products of chemical reactions of natural compounds. Besides, the anthropogenic human activity leads to 
the formation of fuel residues, pollutants, dissolved salts etc. in the atmosphere. The aerosols and bioaerosols 
are responsible for the alteration of optical properties of atmosphere. The attenuation of laser radiation that 
propagates through the atmosphere is determined by such processes as absorption of atmosphere molecules 
and aerosols, and scattering of the same molecules and aerosols. 

Let’s consider the principal methods of laser detection and identification of bioaerosols [Bioaerosols 
Handbook, 1995; Dixon, Hahn, 2005; Popp et al., 2006; Posudin, 1998; 2006].  

Laser Light Scattering Technique is based on the analysis of scattering function that depends on the 
scattering angle, the polarization angle, the wavelength, the refractive index, and bioaerosol size. The change 
of some characteristics of the laser beam (space distribution of light intensity, frequency spectrum, 
polarisation) during it’s interaction with the matter is called light scattering. Laser beam is transmitted 
through the flow of aerosols and the scattered light is analysed. There are two main types of scattering 
phenomena: elastic scattering which is characterised with the same frequency of scattered radiation, and 
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inelastic scattering, in which the scattered radiation is of a different frequency [Bioaerosols Handbook, 
1995].  

The type of scattering depends on the wavelength of laser radiation and the size of scatterers. So, the 
air molecule of several tens of nanometers in diameter (size is smaller than wavelength) leads to Rayleigh 
scattering; the aerosol particles which are comparable in size to wavelength determine Mie scattering. The 
larger particles mean non-selective scattering. Rayleigh scattering depends on �-4 (where �is the wavelength 
of radiation); that is why this type of scattering is more prominent in the ultraviolet part of the spectrum. 
Laser radiation is elastically scattered from atmospheric molecules with any change of frequency. The spatial 
distribution of the scattered radiation has a symmetric form. Mie scattering in the atmosphere dominates in 
the spectral region 0.3-4 �m. This type of scattering is characterised by non-symmetric spatial distribution of 
scattered radiation. 

If the laser radiation is inelastically scattered from molecules and there is a frequency shift, such a 
process is called Raman scattering. This type of scattering includes the change (gain or loss) of the energy of 
vibrational quantum. Raman spectroscopy is a spectroscopic technique that can be used to study vibrational, 
rotational, and other low-frequency modes in a system. It relies on inelastic scattering, or Raman scattering 
of monochromatic light, usually from a laser in the visible, near infrared, or near ultraviolet range. Phonons 
or other excitations in the system are absorbed or emitted by the laser light, resulting in the energy of the 
laser photons being shifted up or down. The shift in energy gives information about the phonon modes in the 
system. There are different modifications of this techniques such as Fourier-Transform-, UV-Resonance-, 
NIR-, surface-enhanced Raman spectroscopy which can be applied for the identification of bioaerosols 
[Popp et al., 2006].  

Laser Diffractometry include the registration and analysis of the intensity and character of diffraction 
pattern generated by the laser beam which is transmitted through the volume of particles. Diffraction of light 
is the rounding of the contours of the opaque objects by light and the penetration of the light into the region 
of the geometric shadow. This optical phenomenon cannot be explained from the point of view of 
geometrical optics. Diffraction is characterised with the diffraction pattern − the interchange of light and 
dark bands on the screen during the irradiation of the slit by monochromatic light. The structure of this 
pattern depends strongly on the relations between the size of an object and the wavelength of light.  

Population of aerosols in atmosphere can produce the diffraction during irradiation. The character of 
the diffraction pattern depends on the shape, size and mutual location of the elements of such structures. 
Laser diffractometry of the environmental objects permits the determination of the sizes in the interval from 
30 μm to 500 μm and the analysis of particles size distribution [Bioaerosols Handbook, 1995]. 

Laser Doppler systems provide the realisation of Doppler effect − the apparent change in frequency 
and wavelength of a wave that is perceived by an observer moving relative to the source of the waves; this 
method is based on the interaction of two laser beams with bioaerosol that is moving with the velocity the 
scattered light is detected as individual υ. The intensity of scattered light is defined as Іscat = А + Вcos(2πνt), 
where ν = υ/λ and λ − laser wavelength. The size of bioaerosol is determined though the measuring the 
signal visibility Vi =(Іmax−Imin )/(Іmax+Imin), where Іmax and Imin – the amplitudes of scattered light. 

Laser-Induced Breakdown Spectroscopy is a type of atomic emission spectroscopy which utilises a 
highly energetic laser pulse as the excitation source. LIBS can analyse any matter regardless of its physical 
state, be it solid, liquid or gas. Particularly, aerosols and bioaerosols can be readily investigated. Because all 
elements emit light when excited to sufficiently high temperatures, this technique can detect all elements, 
limited only by the power of the laser as well as the sensitivity and wavelength range of the spectrograph and 
detector. The detection and identification of individual bioaerosols such as aerolized Bacillus spores using 
LIBS was investigated [ Dixon, Hahn, 2005]. 

Laser Fluorescence Spectroscopy provides the range-resolved detection and identification of 
bioaerosols in the atmosphere through the application of fluorescence-based lidar (Light Detection and 
Ranging). Fluorescence is the radiative process which is accompanied with the transition from the singlet 
state to the ground state. This method allows the removing diagnostics of the clouds core for biological 
aerosols. 

 
1. Bioaerosols Handbook. C.S. Cox, C.M. Wathes, eds. Boca Raton-London-Tokyo: Lewis Publishers, 1995.−623 p. 
2. Dixon P.B., Hahn D.W. Feasibility of Detection and Identification of Individual Bioaerosols Using Laser-Induced Breakdown 

Spectroscopy// Ann Chem, 2005. −V.77. −P.631-638. 
3. Popp J., Lankers M., Rosch P. et al Online monitoring and identification of bioaerosols// 

www.publish.csiro.au/?act=view_file&fole_id+SA0402008.pdf 
4. Posudin Yuri, Lasers in Agriculture. Science Publishers, U.S.A., 1998.−220 p. 
5. Posudin Yuriy. Practical Spectroscopy in Agriculture and Food Science. Science Publishers, U.S.A., 2006.−190 p.  
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У хворих з профузними шлунково-кишковими кровотечами вміст неферментних катіонних 

білків (НКБ) в лейкоцитах в перші дні після крововтрати значно знижувався. Протягом 10-14 днів 
адекватного лікування вміст НКБ в лейкоцитах підвищувався, але не досягав норми, визначеної у 
практично здорових осіб. Зменшення вмісту НКБ в нейтрофілах засвідчено рівнем напівкількісного 
показника – середнього цитохімічного коефіцієнта. Гіперсекреція НКБ з нейтрофілів при гострій 
шлунково-кишковій кровотечі в загальний кровоток супроводиться розвитком деструктивних і 
запальних процесів в тканинах анемізованих. НКБ, як «медіатори» запального процесу, ініціюють та 
сприяють поширенню запальних та некротичних процесів в тканинах хворих, що перенесли 
профузну шлунково-кишкову кровотечу. 

Ключові слова: неферментні катіонні білки, середній цитохімічний коефіцієнт, нейтрофільний 
лейкоцит, шлунково-кишкова кровотеча, запалення. 

Нейтрофільний лейкоцит – «одноклітинна секреторна залоза». Його роль у підтриманні 
гомеостазу пов’язують з секрецією вмісту первинних та вторинних лізосомальних гранул. Вторинні 
гранули (специфічна зернистість) містять ряд біологічно активних сполук. Серед останніх лізоцим, 
лактоферин, мієлопероксидаза, неферментні катіонні білки (НКБ) [2, 3] . 

Найменше вивченими серед вказаних сполук є НКБ нейтрофілів. Неферментні катіонні білки в 
лейкоцитах є фактором неспецифічної резистентності організму, оскільки забезпечують нейтрофілам 
високий антибактеріальний потенціал [2]. 

Незрілі лейкоцити в червоному кістковому мозку мають вищий вміст НКБ. При виході в 
загальний кровоток нейтрофіли фізіологічно частково втрачають НКБ. Циркулюючи в кровотоку в 
значній кількості неферментні катіонні білки в якості «медіаторів» запального процесу здатні 
ініціювати і поширювати деструктивні процеси в тканинах організму [1]. 

Дослідження проводили у 25 хворих з профузними шлунково-кишковими кровотечами, котрі 
поступали в стаціонар в першу добу процесу. Співвідношення осіб чоловічої та жіночої статі в 
досліджуваному контингенті хворих становило 2,3:1, а вік хворих коливався від 20 до 55 років. Хворі 
розподілились на три групи. В основу розподілу покладено клінічну класифікацію хворих, залежно 
від ступеня важкості крововтрати за А. И. Горбашко (1982). Крім цього, виділено групу крайнє 
важких хворих, у яких спостерігалися явища геморагічного шоку та тривалої і стійкої гіпотензії, 
показники червоної крові були крайнє низькими. Серед досліджуваного контингенту хворі 
розділились на три групи: перша – котра включала 11 хворих з середнім ступенем важкості 
крововтрати, друга – 7 хворих з важким ступенем крововтрати, третя – 7 хворих з крайнє важкою 
крововтратою, які попри проведені лікувальні заходи помирали. 

Виконували цитохімічні дослідження неферментних катіонних білків в лейкоцитах 
периферичної крові за методом Zeya et Spitznagel в модифікації В. Е. Пигаревского [2]. Вміст НКБ в 
лейкоцитах визначали напівкількісним методом за показником середнього цитохімічного коефіцієнта 
(СЦК) з формули Астальді-Верга. 

Дослідження у хворих виконували при поступленні, на 5-й, 9-й, 14-й дні лікування в 
хірургічному стаціонарі. 

При поступленні у всіх хворих вміст НКБ в нейтрофілах за показником СЦК був значно 
зниженим в порівнянні з нормою, визначеною у 10-ти практично здорових осіб. При чому, найбільш 
низьким був цей показник у хворих третьої групи (табл.). Протягом двотижневого стаціонарного 
лікування, завдяки адекватним оперативним та консервативним лікувальним заходам, показник СЦК 
зростав, наближаючись наприкінці лікування до норми, але не досягав останньої. У хворих третьої 
групи показник вмісту НКБ протягом усього періоду лікування був крайнє низьким, а перед смертю 
становив 0,408 ±0,028. На аутопсії в організмі померлих виявлено значні запальні та некротичні зміни 
в нирках, печінці, легенях, серці. 

При мікроскопії препаратів крові анемізованих хворих заслуговує на увагу те, що в перші дні 
після гострої крововтрати зростає в периферичній крові кількість пустотілих нейтрофілів зі 
зруйнованими плазматичними мембранами, що є виявом зростання кількості нейтрофілів з 
голокринним типом секреції. Протягом двох тижнів лікування кількість таких пошкоджених 
нейтрофілів зменшується, приближаючись до норми. 



 Розділ 4. Фізіологія та екологія людини  

 301

Таблиця – Зміна вмісту не ферментних катіонних білків у лейкоцитах у хворих з профузними 
гастродуоденальними кровотечами, залежно від ступеня важкості крововтрати (за середнім 

цитохімічним коефіцієнтом СЦК, М± m в умовних одиницях в динаміці) 
№ 
з/п Хворі, їх кількість При поступленні 5-й 9-й 14-й 

1. Контроль (10) 1,444± 0,008 
___________ 

 
___________ 

 
___________ 

 
___________ 

2. Середньої важкості 
крововтрата(11) 

0,725 ±0,080 
р < 0,001 

0,870±0,210 
р < 0,002 

0,970±0,135 
р < 0,002 

1,110 + 0,130 
р < 0,02 

3. Важка крововтрата (7) 0,650± 0,095 
р < 0,001 

0,810±0,145 
р < 0,001 

0,910±0,175 
р < 0,01 

0,930±0,154 
р < 0,01 

4. Крайнє важка 
крововтрата (7) 

0,504±0,019 
р < 0,001 

0,550±0,103 
р < 0,001 

0,406± 0,028 
р < 0,001 

(перед смертю) 

 
 

___________ 

В дужках вказано кількість обстежених хворих р- ступінь достовірності результату 

Такий характер змін рівня НКБ в лейкоцитах знаходить своє пояснення в наступному. 
Профузна шлунково-кишкова кровотеча, як надзвичайний подразник, є неспецифічною основою 
виникнення патологічних процесів. Виявом цього є зменшення вмісту НКБ у лейкоцитах. Гостра 
крововтрата, як неінфекційний стрес, супроводиться гіперкатехоламінемією. Остання стимулює 
підвищену секрецію НКБ з нейтрофілів. Наявність в периферичній крові великої кількості 
нейтрофілів зі зруйнованими плазматичними мембранами і явищами каріолізису може бути виявом 
збільшення кількості нейтрофілів з голокринним типом секреції, при якій з останніх «лавиноподібно» 
виділяється велика кількість НКБ та інших чинників, що містяться в лізосомальних гранулах 
поліморфноядерних лейкоцитів. 

Циркулюючи в кровотоку в значній кількості, НКБ через цитопатичний ефект здатні 
пошкоджувати соматичні клітини організму. Це ініціює та сприяє поширенню зон некрозів у 
внутрішніх органах анемізованих хворих поряд з такими, що викликані гострою ішемією тканин 
через крововтрату. Здатність НКБ підвищувати проникність клітинних і судинних мембран поряд зі 
стимуляцією позитивного хемотаксису лейкоцитів може бути підтвердженням участі НКБ у розвитку 
запальних і некротичних процесів у внутрішніх органах хворих, що перенесли профузну шлунково-
кишкову кровотечу. 

Слід зазначити, що електростатичний механізм діє НКБ, можливо, веде до того, що НКБ 
взаємодіють з електронегативним компонентом рецепторних білків цитоплазматичних мембран 
соматичних клітин. Від так, блокування рецепторів клітин призводить до пригнічення їх метаболізму, 
що служить основою для розвитку в цих клітинах стану близького до анабіозу а при тривалому 
блокуванні рецепторів клітин і до загибелі цих клітин. 

Таким чином, можна припустити можливість впливу НКБ на метаболізм соматичних клітин 
через взаємодію їх з рецепторами цитоплазматичних мембран. 
1. Неферментні катіонні білки лейкоцитів – фактор неспецифічної реакції організму на гостру 

шлунково-кишкову крововтрату. 
2. В перші доби після профузної шлунково-кишкової кровотечі вміст неферментних катіонних 

білків в лейкоцитах периферичної крові за показником середнього цитохімічного коефіцієнта 
значно знижується, прямопропорційно ступеню важкості крововтрати. 

3. Цитохімічні дослідження неферментних катіонних білків в лейкоцитах – сучасний метод 
вивчення стану опірності організму при гострих шлунково-кишкових кровотечах. 

4. Профузна шлунково-кишкова крововтрата супроводиться підвищенням в загальному кровоточу 
кількості нейтрофілів з голокринним типом секреції. 

5. Гіперсекреція неферментних катіонних білків з лейкоцитів приводить до перетворення їх з 
фактору захисту організму в фактор патогенезу запальних та некротичних процесів у внутрішніх 
органах хворих з профузною шлунково-кишковою кровотечею. 
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ЗНАЧЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ МЕТОДОВ 

В ДИАГНОСТИКЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ПАНКРЕАТИТА 
Д. Ю. Рязанов, С. А. Поталов, В. Н. Омельянчик, И. И. Потапова, О. В. Ковалева  

Запорожская медицинская академия последипломного образования 
 
Инструментальные методы являются основными в диагностике осложнений панкреатита как в 

остром, так и хроническом периоде заболевания, а наиболее информативными из них являются 
ультразвуковое исследование (УЗИ), эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиография 
(ЭРПХГ), компьютерная томография (КТ) [1]. Высокая точность диагностики диффузных и очаговых 
поражений поджелудочной железы (ПЖ) и окружающих пространств, состояния протоковой системы 
железы достигает 98 % и позволяет установить топографо-анатомические взаимоотношения 
гепатобилиаропанкреатической системы (ГБПС) [4, 5].  

Несмотря на широкое внедрение указанных методов в хирургическую практику не решены ряд 
клинических проблем их применения.  

В частности, отсутствует единое мнение о диагностической ценности УЗИ в выявлении очагов 
некроза ПЖ, локальных осложнений панкреонекроза (ПЗ) с учётом фазы заболевания, не 
разработаны единые стандарты и алгоритмы выполнения КТ, не определены показания и сроки 
выполнения ЭРПХГ при остром панкреатите (ОП) [3]. 

Кроме того, перечисленные выше методы имеют ограниченные дифференциально-
диагностические возможности в диагностике опухолевого поражения ПЖ, что важно на 
дооперационном этапе обследования, особенно с позиций применения прицельной трепан-биопсии 
(ТБ) ПЖ под ультразвуковым контролем (УЗК). Так, в 37 % случаев КТ-изображение при 
хроническом панкреатите (ХП) имеет сходную картину с раком ПЖ [2].  

Цель исследования – установить значение инструментальных методов (УЗИ, КТ, ЭРПХГ) в 
диагностике осложнений панкреатита в остром и хроническом периодах заболевания.  

Анализированы результаты обследования и лечения 789 больных панкреатитом, находившихся 
на стационарном лечении на кафедре хирургии с курсом гнойно-септической хирургии Запорожской 
медицинской академии последипломного образования, из них ОП отмечался у 515 (65,3 %), ХП – у 
274 (34,7 %) пациентов.  

Помимо общеклинического, биохимического, рентгенологического обследований применяли 
УЗИ, КТ, ЭРПХГ. 

УЗИ органов производилось всем больным на серошкальной ультразвуковой сканирующей 
системе «KOMBIZON-320,5» (Австрия) в реальном масштабе и времени с датчиками 2,5-5-7,5 МГц.  

Чрескожные пункции и дренирование, тонкоигольную аспирационную биопсию (ТАБ), ТБ под 
УЗК осуществлали методом «free hand» через «эхобезопасное окно» под местной анестезией 
раствором лидокаина с внутривенным потенцированием фентанилом и димедролом, используя для 
ТАБ иглу “Сhiba“ диаметром 0,5мм (25G), а для ТБ – биопсийную иглу диаметром 2мм (14G) фирмы 
“Karl Storz» (Германия).  

Компьютерную томографию осуществляли на томографе «SOMATOM AR.C» фирмы 
«Siemens» (Германия) с выполнением серии нативных томограмм и последующим обязательным 
внутривенным болюсным усилением неионным рентгенконтрастным раствором «Ультравист–300» 
по стандартной методике.  

ЭРПХГ производили при помощи оптической системы c гибким волокном «Olympus» 
(Япония). 

При ОП первым в последовательности применяемых методов для оценки состояния ПЖ и 
окружающих тканей являлось УЗИ, которое позволяло: 1) провести скрининговую оценку состояния 
ПЖ; 2) выявить формирующиеся жидкостные образования в свободной брюшной полости и в 
забрюшинном пространстве; 3) установить билиарную этиологию заболевания; 4) установить 
инфицирование очагов некроза и жидкостных скоплений; 5) выполнить лечебные вмешательства с 
применением закрытой методики наружного дренирования; 6) оценить выявленные изменения в 
динамике, в том числе после операции; 7) проводить динамическое наблюдение в отдалённом 
периоде. Эффективность метода в решении указанных задач оказалась различной. Общая частота 
визуализации отделов ПЖ составила: головка – 87,9  %, тело – 89,2  %, хвост – 63,1  % случаев.  

Ограничены возможности УЗИ в выявлении флегмоны забрюшинного пространства (ФЗП), при 
которых точность диагностики составила 62,1 %, что обусловлено выраженным парезом желудочно-
кишечного тракта и локализацией процесса.  
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При ПЗ УЗИ позволяет установить лишь косвенные признаки, частота выявления которых 
зависит от фазы заболевания. Так, в 1-й фазе (стерильный ПЗ) информативность УЗИ составила 3,1 % 
(увеличение отдела ПЖ, имеющего неровные нечёткие контуры и неоднородную структуру, а у 25 % 
из них – гипоэхогенное без капсулы образование округлой формы с негомогенным содержимым).  

У 163 (82,7 %) из 197 больных с ПЗ в первые 2-3-е суток от начала заболевания при УЗИ 
выявлено формирование жидкости по верхнему контуру железы в виде гомогенной гипоэхогенной 
полосы толщиной от 4 до 10мм. Этот симптом назван нами ультразвуковым симптомом 
«жидкостного ободка». С учётом предложенного ультразвукового симптома «жидкостного ободка» 
точность диагностики ПЗ по данным УЗИ в 1-й фазе заболевания увеличилась до 84,8  %. 

Во 2-й фазе (инфицированный ПЗ) точность диагностики определяется наличием массивных 
секвестров, которые имеют неоднородную структуру, неправильную форму с неровными краями и 
окружены гипоэхогенным жидкостным содержимым. Точность ультразвуковой диагностики при 
выявлении участков некроза ПЖ во 2-й фазе составила лишь 28,6 %. 

Высокая информативность УЗИ отмечается в выявлении острых жидкостных образований 
(ОЖО), панкреатических абсцесов (ПА), острых псевдокист (ПК), при которых чувствительность 
составила 98,5  %.  

При билиарном панкреатите чувствительность визуализации конкрементов желчного пузыря 
составила 96,6  %, холедохолитиаза – 10,6  %. Расширение диаметра гепатикохоледоха более 8мм 
отмечалось у 100  %, расширение внутрипечёночных протоков – только у 56,4  % пациентов. 
Дилятация главного панкреатического протока (ГПП) более 2 мм отмечалась у 40,4  % больных. 

Выполнение ТАБ под УЗК позволяет верифицировать инфицирование очагов деструкции при 
ПЗ. Показаниями к выполнению ТАБ являлись: 1) выраженные изменения на КТ с нарушением 
перфузии >30  % ткани ПЖ; 2) изменения на КТ с нарушением перфузии <30  % при отсутствии 
клинического улучшения или его ухудшении на фоне консервативной терапии; 3) подозрение на 
сепсис; 4) СПОН; 5) ОЖО. 

У 73,9  % больных жидкостные скопления или участки некрозов ПЖ оказались 
неинфицированными, у 26,1  % – инфицированными. Консервативное лечение оказалось 
окончательным методом лечения у 84,2  %, у которых при чрескожной ТАБ содержимое оказалось 
стерильным.  

Компьютерная томография ПЖ выполнялась всем больным с ОП тяжёлой степени, а также при 
подозрении на формирование жидкостных скоплений в брюшной полости и забрюшинном 
пространстве, в том числе при отрицательном результате УЗИ. Это обусловлено тем, что КТ лишена 
недостатков ультразвука и позволяет избежать ложноотрицательных результатов.  

Показаниями к выполнению КТ являлись: 1) пальпируемый инфильтрат в брюшной полости; 2) 
повторный приступ ОП; 3) тяжесть состояния по Ranson≥3 и/или синдром полиорганной 
недостаточности (СПОН); 4) наличие при УЗИ острой ПК, ОЖО, ПА; ФЗП; 5) остаточные полости 
или нелизированные секвестры ПЖ и забрюшинной клетчатки после операции; 6) подозрение на 
сепсис; 7) после выписки из стационара – перенесенный ОП лёгкой степени при наличии 
клинических жалоб, ОП тяжёлой степени.  

При первом приступе ОП и тяжести по Ranson≥3 и/или наличии СПОН, оптимальными 
сроками выполнения первой КТ считали временной интервал от 7-х и до 10-х суток от момента 
заболевания, что не только позволяет установить объём деструкции и наличие жидкостных 
коллекторов в брюшной полости и забрюшинном пространстве, но и является своеобразной точкой 
отсчёта в оценке динамики морфологических изменений и в дальнейшем определяет тактику 
хирургического лечения инфицированного ПЗ.  

Наличие в анамнезе перенесенного ОП диктует необходимость выполнения КТ в более ранние 
сроки от начала заболевания после периода регидратации больного, т.е. на 2-3-и сутки. Это 
обусловлено тем, что отсутствие клинических проявлений после перенесенного ПЗ не исключает 
возможность формирования ПК или ПА, а также необходимостью выполнения у этих пациентов 
малоинвазивных оперативных вмешательств в ранние сроки поступления в стационар.  

Динамическую КТ у неоперированных больных ПЗ выполняли не реже одного раза в 7-10 
суток. Указанная частота обусловлена возможной диссоциацией клинических проявлений ОП и 
морфологических изменений ПЖ и окружающих тканей, выражающейся в несоответствии тяжести 
состояния и некротических изменений, что может вызвать отсрочку в хирургическом лечении и 
привести к осложнениям и летальности. Наличие СПОН на фоне консервативной терапии, выявление 
на КТ формирующихся жидкостных коллекторов (ОЖО, ПК, ПА, ФЗП), развитие инфицированного 
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ПЗ, подозрение на сепсис требовали повторного выполнения КТ не реже 1 раза в 7-10 суток до 
клинического излечения.  

Критериями выполнения динамической КТ у оперированных больных являлись объективные 
признаки персистирующей инфекции: сохранение или ухудшение тяжести по критериям Ranson, 
сохранение температурной реакции, гнойное отделяемое по дренажам без тенденции к уменьшению, 
сохранение размеров остаточной полости или её увеличение по данным чресдренажной 
фистулографии, определение при УЗИ нелизированных секвестров, СПОН.  

Подозрение на сепсис было абсолютным показанием к выполнению КТ как у неоперованных, 
так и у оперованных больных.  

Учитывая минимальный срок возникновения ПК или ПА, а также сроки структурных 
изменений ПЖ при ПЗ, оптимальными сроками выполнения динамической КТ при клиническом 
выздоровленим больного считали конец 1-го, а при отстутствии изменений – конец 6-го месяца от 
начала приступа. 

Высокоинформативной ЭРПХГ являлась при остром билиарном панкреатите (ОБП), позволяя 
установить причину у 94,9 % больных. У 30 больных «на высоте» ОБП одномоментно 
последовательно выполнены эндоскопическая папиллосфинктеротомия (ЭПСТ) и ЭРХПГ. 
Активность амилазы крови в день выполнения ЭРХПГ составила в среднем 113,5±11,5г/ч·л, амилазы 
мочи – 760±91,3ед. Достоверных отличий в тяжести состояния больных, сроке нормализации 
активности амилазы крови и мочи, развитии осложнений, прогрессировании панкреатита при 
одномоментном выполнении срочной ЭРХПГ и ЭПСТ “на высоте“ приступа в сравнении с 
больными, у которых эти вмешательства не проводились, не выявлено. 

Наиболее простым методом топической диагностики осложнений ХП являлось УЗИ. Частота 
их обнаружения у оперированных больных составила: хронические ПК и ПА – 51,9  %, билиарная 
протоковая гипертензия – 44,1  %, панкреатическая протоковая гипертензия – 28,3  %, калькулёз ПЖ 
– 16,6  %, портальная гипертензия – 11,3  %, панкреатогенный асцит – 8,1  %. Точность диагностики 
указанных состояний составила: портальная гипертензия – 100  %, хронические ПК и ПА – 99,3  %, 
билиарная протоковая гипертензия – 99,2  %, панкреатическая протоковая гипертензия – 89,8  %, 
калькулёз ПЖ – 77,6  %, панкреатогенный асцит – 69,7  %. Общая точность диагностики составила 
93,8  %. 

Выполнение КТ при ХП обеспечивает решение задач, как и УЗИ. Однако при затруднении 
визуализации во время УЗИ метод позволяет уточнить патологические топографо-анатомические 
изменения ГБПС, что важно при планировании тактики лечения, выборе способа операции. 

Точность диагностики изменений ПЖ и его осложнений у оперированных больных при КТ 
составила: портальная гипертензия – 100  %, хронические ПК и ПА – 100  %, панкреатическая 
протоковая гипертензия – 100  %, билиарная протоковая гипертензия – 99,2  %, калькулёз ПЖ – 
97,9  %, панкреатогенный асцит – 95,7  %. Общая точность диагностики составила 99,1  %. 

Общая информативность КТ при ХП оказалась достоверно выше, чем УЗИ (p<0,001), в том 
числе при выявлении калькулёза ПЖ (p<0,005), панкреатогенного асцита (p<0,02), панкреатической 
протоковой гипертензии (p<0,005).  

При ХП выполнение ЭРПХГ позволяет выявить следующие патологические состояния: 
1) стеноз большого сосочка двенадцатиперстной кишки (БСДК); 2) конкременты гепатикохоледоха; 
3) продлённый стеноз гепатикохоледоха; 4) расширение ГПП; 5) связь ГПП с ПК.  

Частота успешной ЭРПХГ составила 81,5  %, поскольку у 18,5  % больных не удаётся 
катетеризация БСДК (отказ больного, парапапиллярный дивертикул двенадцатиперстной кишки, 
неудачные попытки вследствие технической трудности катетеризации). Диагностические 
возможности ЭРПХГ в установлении расширения ГПП и его связи с ПК значительно ограничены. 
Так, при успешной катетеризации у 63  % больных отсутствуют рентгенологические данные о 
состоянии протоковой системы ПЖ, а частота информативных исследований составила 30,1  %. 

Применение интервенционной сонографии позволяет решить задачу дооперационной 
морфологической верификации патологии ПЖ. При специфичности 100  % наибольшую 
чувствительность имела дооперационная прицельная ТБ под УЗК, составившая 92,2  %, в то время 
как при ТАБ лишь 58,4  %.  

Выводы: 
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1) Инструментальные методы диагностики панкреатита являются обязательными, а их комплексное 
применение позволяет своевременно выявлять ранние и поздние осложнения как в остром, так и 
хроническом периоде заболевания в 97,8 % случаев. 

2) Установленные особенности применения инструментальных методов являются основой 
стандартизации диагностики осложнений панкреатита. 
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В Україні практично 90 % шахтарів та металургів, курців мають захворювання легенів. 

Середніх них превалює хронічний обструктивний бронхіт (ХОБ). Загострення ХОБ стають причиною 
65  % всіх днів непрацездатності. Серед інвалідів 52,3  % складають особи, страждаючі на ХОБ. 
Таким чином, проблема ХОБ в Україні має величезне медико-соціальне значення. Але патогенез ХОБ 
залишається не з’ясованим.  

Раніше нами було встановлено, що у циркулюючих нейтрофілах крові, хворих на ХОБ, 
знижено активність кисеньзалежних і кисеньнезалежних метаболічних систем, але по різному у 
чоловіків та жінок.  

У світи отриманих нами даних теоретичний і практичний інтерес представляло порівняне 
дослідження стану таких показників фагоцитозу нейтрофілів і моноцитів периферичної крові хворих 
на ХОБ мешканців м. Запоріжжя як фагоцитарна активність (Фан і Фам), фагоцитарний індекс (Фінн 
і Фінм), індекс завершеності фагоцитозу (Ізфн, Ізфм) у фазу загострення (65 хворих) та ремісії (65 
хворих) перебігу захворювання порівняно з відповідними показниками 35у практично здорових осіб 
у змішаних групах (чоловіки та жінки), й окремо у чоловіків та жінок. 

Дослідження проведені з використанням уніфікованих методів. Статистичний аналіз даних 
здійснювали з використанням пакетів прикладних програм SPSS, версія 13. Достовірність 
відмінностей між показниками груп визначали з використанням W –тесту Вїлкоксону для зв’язаних 
вибірок, та U – тесту Манна Уїтні для незалежних вибірок. Достовірними вважали відмінності при 
р<0,05. 

Встановлено, що як у фазу загострення, так і ремісії захворювання порівняно з контролем Фан і 
Фам, Фінн і Фінм периферичної крові змішаних груп були достовірно вище, ніж у контролі. У фази 
перебігу захворювання вони між собою не відрізнялись. Однак, ІзФн не відрізнявся від такого у 
контролі, а Ізфм був вище. 

У нейтрофілах та моноцитах чоловіків цілком повторювалась картина стану показників 
фагоцитозу, яка мала місто у змішаних групах. У жінок фагоцитарні показники нейтрофілів не 
відрізняються от таких чоловіків, але всі досліджувані показники в моноцитах не відрізнялись от 
таких контрольної групи (жінки). 

Отримані дані свідчать про те, що механізм бактерицидної дії нейтрофілів та моноцитів 
периферичної крові визначається статтю хворих на ХОБ.  
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Згідно з першим керівним міжнародним принципом екології (декларованим Конференцією 

ООН з питань навколишнього середовища та розвитку у червні 1992 року, Ріо-де-Жанейро), людина 
стоїть у центрі уваги стабільного розвитку суспільства і має право на здоровий спосіб продуктивного 
життя в гармонії з природою [1,3]. Підґрунтям цього принципу фактично є визнана європейською 
наукою [2,3] прадавня ідея східної філософії і медицини про те, що людина є часткою природи, а її 
життя кероване силами і законами Всесвіту, підтримується циркуляцією енергії макрокосмосу. 
Академік. В.І.Вернадський вважав, що кожна жива клітина, живий організм є акумулятором сонячної 
енергії, а вся енергія, яка надає біосфері звичного вигляду має космічне походження [4]. Cонце і 
явища на ньому (плями і протуберанці) мають безпосередній електромагнітний вплив на магнітне 
поле Землі, іонізацію земної атмосфери, полярне сяйво, а опосередковий на всі живі організми, 
починаючи від найпростіших вірусів, бактерій і закінчуючи найскладнішими – людиною. Цікавий 
зв’язок між магнітними бурями і короткочасними вибухами на Сонці. Як правило, магнітна буря 
наступає не безпосередньо після виверження, а згодом, через деякий час. Магнітні бурі, як відомо, 
супроводжуються надзвичайно сильними, полярними сяяннями, крива частоти яких повторює криву 
магнітної діяльності Землі і, відповідно, криву сонячних плям. Крім цього, магнітні бурі мають вплив 
на здоров’я людей, спричиняють загострення різноманітних захворювань. Не зважаючи на те, що 
цьому питанню присвячена величезна кількість робіт зарубіжних і вітчизняних вчених протягом 
останніх ста років (Аррениус Св. А., 1900, А. Чижевский, 1915, 1927, 1976, В. Ягодинский, 1975, 
Б. Владимирский, А. Волынский, 1971, В. Грицик, К. Войчишин, 2001, R. S. Gavalas, D. O. Walter, 
S. Hamer, W. Ross Adey, 1970), механізми впливу магнітних варіацій на людський організм 
залишаються мало дослідженими. Преса рясніє прогнозами про настання магнітних бур, а пересічний 
читач з острахом чекає погіршання самопочуття. Чи ж насправді такі небезпечні магнітні бурі, і хто, в 
першу чергу, від них страждає? Ми поставили за мету підтвердити або спростувати залежність 
хвороб людини від магнітних бур. Першим кроком для досягнення цієї мети було завдання 
проаналізувати дані Львівської лікарні швидкої медичної допомоги, де реєструються всі виклики, з 
даними магнітної обсерваторії «Львів» за 2004-2005 рр.. З усіх зареєстрованих хвороб було обрано 
психічні захворювання, які згруповані у лікарні у 22 групи, серед них такі, як шизофренія, 
олігофренія, психічні розлади, епілепсія, запій, алкогольна кома, наркотична кома, депресивний стан, 
галюцинації, параноя, суїцид тощо. Безсумнівний факт, що Сонячна активність має вплив на нервову 
систему людей був уперше встановлений у 1915-1919 рр. на основі вивчення величезної кількості 
статистичного матеріалу [5]. Ще в той час О. Чижевський, спираючись на свої та зарубіжні численні 
дослідження стверджував, що сильні збурення на Сонці супроводжуються викидами у простір 
електричних частинок диссоційованої матерії і випроміненням електромагнітних хвиль різної 
частоти, які не можуть не відображатися на здоров’ї людей, зокрема на психіці. Потоки сонячних 
заряджених частинок, що бомбардують Землю, викликають зміни магнітних варіацій та кризу у 
хворобливих людей з нестійкою психікою [5]. 

У Львівській міській лікарні щодня реєструють приблизно 300 викликів, в середньому 20 з них 
стосуються психічних захворювань, за січень 2005 р. з такою метою «швидку допомогу» було 
викликано 590 разів. За даними магнітної обсерваторії «Львів» ми визначали дні з найбільшою 
магнітною активністю за Кр-індексами і порівнювали їх із загостреннями різних хвороб. Із списку 
зразу виключали хвороби, які мають більше соціальний характер: алкогольні отруєння, запої, 
алкогольні та наркотичні коми тощо. Аналіз магнітної активності показав, що у 2005 р. магнітних бур 
було більше ніж у 2004, особливо сильні магнітні бурі відбулися з 22 по 28 липня 2004 р., значення 
Кр- індексу змінювалося від 26 до 47 одиниць (початком бурі вважають збільшення Кр-індексу від 
14-19. У цей час спостерігалося загострення шизофренії, кількість викликів зросла до 3.7 рази в день 
з середньомісячного значення 3.2 та збільшення психічних розладів, які почастішали з 19.07 по 27.07 
і становили 20.07 – 9, 21.07 – 8, 22.07 – 7 викликів на добу, тоді як 18.07 і 28.07 усього по 2 виклики 
на добу. З 19 по 24 липня сталися 5 з 11 випадків суїциду, ще 2 випадки -12.07 ( магнітна буря Кр-17), 
а 2 – 15 липня, за день до початку нової бурі. У дні найінтенсивнішої бурі дещо загострилася параноя, 
епілепсія, погіршився стан після епілептичного приступу, але цього не спостерігалося тоді, коли 
відбувалися бурі меншої інтенсивності. Виклики з приводу інших психічних захворювань, 
проаналізувати важко, через те, що вони відбуваються значно рідше, і даних по одному місту 
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виявилося мало, а шизофренія і психічні розлади становлять майже 40 % усієї вибірки по 22 хворобах 
за два роки.  

Подібна картина спостерігається в інші місяці, наприклад, у січні 2004 р. середня кількість 
викликів з приводу шизофренії становила 2.5 рази, психічних розладів майже -3.6 рази, магнітні бурі 
відбувалися 1-2, 3-5, 6-7, 22-23, 26-28 січня. Загострення психічних розладів у цьому місяці 
спостерігалося 2 січня – 8 викликів, 5 січня – 5 викликів, 23 – 5, 28 -7, шизофренії – 3 січня -6 
викликів, 4 січня – 8 , 5 січня – 5. Слід відзначити те, що в деяких випадках психічні розлади та 
напади шизофренії починаються на 2-4 дні раніше, ніж починаються бурі. Наприклад, загострення 
шизофренії (7 викликів) 1 лютого 2004 р. передувало магнітній бурі 2-3 лютого, таке ж загострення 
виникло у пацієнтів 21-23 квітня перед бурею 23-24 квітня, загострення шизофренії та психічних 
розладів спостерігалося 1 квітня перед бурею 3-4 квітня 2004 р., перед початком бурі 9-13 липня 
збільшення викликів пов’язаних з шизофренією відбулося 8 липня 2005 р. Схожі результати були 
отримані німецькими вченими-братами Дюлль в 30-ті роки минулого століття. Вони співставляли 
криву магнітної активності та кількість смертей від суїциду та психічних захворювань в м. 
Копенгагені, Франкфурті-на-Майні і Цюриху з 1928 по 1932 рр. (проаналізовано 30 тис. смертей) і 
виявили зсув кривої на 3-4 дні, тобто смерть передувала зафіксованим сильним магнітним збуренням 
[5]. Знаючи фізичну природа спалахів на Сонці цю закономірність можна пояснити таким чином: 
вибухи, протуберанці супроводжуються не тільки викидом корпускулярних потоків, які досягають 
Землі за 3-4 дні, але й потужними потоками радіохвиль, які досягають поверхні нашої планети усього 
через 8.5 хв., не виключено, що саме вони викликають загострення хвороб. Окремо потребують 
вивчення питання реакції людського організму на часті магнітні бурі, такі, наприклад, що 
відбувалися у січні 2005 р. майже суцільним потоком, з перервами 10, 25-27 січня. Дослідження 
показують, що організм адаптується до таких варіацій і виходить з ладу у дні мінімуму магнітної 
активності [5].  

Підсумовуюче вище викладене, було би зовсім невірним вважати, що захворювання або 
смертні випадки викликаються космічними або атмосферно-телуричними факторами. Мова йде 
тільки про поштовх з боку вказаних зовнішніх чинників, які впливаючи на хворий організм 
приводять до погіршання його стану [5]. Слід зазначити, що довгострокове прогнозування магнітних 
бур досить складне, тому прогнози за місяць наперед, у пресі більше як на 90 % не справджуються, а 
легко вразливі люди у цей час очікують погіршання самопочуття. Повідомлення по телебаченню та 
радіо про спалах на Сонці – майже 100 % гарантія про те, що відбудеться магнітна буря, яка, як 
показали дослідження, приведе у 50 % до погіршання самопочуття людей з нестабільною психікою. 

Висловлюємо подяку за надану інформацію начальнику статистичного відділу Львівської 
міської станції швидкої допомоги п. Б. Д. Загрею, працівникам магнітної обсерваторії «Львів», а 
також за надану консультацію кандидату фіз. мат. наук В. М. Літинському 
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Болезни органов пищеварение относятся к наиболее распространенным. В условиях изменения 

социально-экономической формации болезни органов желудочно-кишечного тракта занимают одно 
из первых мест в общей структуре заболеваемости, обращений и госпитализации, восьмое – среди 
причин временной нетрудоспособности, седьмое – в структуре первичной инвалидности, пятое – 
среди причин смертности [1].Увеличивается количество обращений по поводу острых и хронических 
панкреатитов [2]. В последние два десятилетия отмечается рост заболеваемости острым и 
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хроническим панкреатитом. Многочисленные исследования отечественных и зарубежных 
гастроэнтерологов убедительно свидетельствуют про рост числа больных панкреатитом и частоты их 
обращений [3]. Заболевания поджелудочной железы сопровождаются мучительным болевым 
синдромом. 

Панкреатит – характеризуется полиэтиологичностью, полиморфизмом клинической картины, 
функциональных и органических нарушений, обменными, дискинетическими расстройствами, 
инфекций, сенсибилизацией организма и многими другими факторами. Несмотря на разнообразие 
лекарственных средств, методов лечения терапия ХП всегда сложна и не всегда эффективна. 

Цель работы – расширить терапевтические возможности лечения панкреатитов, показать 
возможность использования и определить место цифрового аппарата «LEIT» в арсенале методов 
лечения, а также предопределить возможность его использования для лечения хронического 
панкреатита в фазе обострения. Выявить эффекты физиотерапевтического лечения низкочастотными 
электрическими импульсами с помощью аппарата «LEIT». Изучить действие аппарата на 
симптоматическую анальгезию, релаксацию, сосудистый спазм, кровообращение, противоотечный, 
противовоспалительный эффект. 

На базе 9-й городской клинической больницы обследовано 28 человек больных панкреатитом. 
Средний возраст 53±1.01 года.  

Все лица мужского пола. Больные находились под наблюдением в гастрохирургии. Были 
проведены стандартные обследования: амилаза мочи и крови, печеночные пробы, общий анализ 
крови, УЗИ ЖКТ и др. до и после лечения. 

Больные были разделены на 2 группы. 1-я контрольная группа из 14 человек получала только 
базисную терапию. Сопутствующей патологией была патология гепатобилиарной системы (6 
человек), подтвержденная клинико-инструментальными методами исследования. 2-я составила 14 
человек , страдающих панкреатитом, сопутствующей патологией у 7 пациентов была патология 
гепатобилиарной системы. Дополнительно к базисной терапии эта группа получала терапию LEIT. 
При необходимости в обоих группах произведено хирургическое вмешательство.  

В комплексное лечение пациентов 2-й группы включен цифровой аппарат «LEIT» 
изготовленный «Лабораторией волновых энергоинформационных технологий». 

Анальгезирующий эффект изучался при применении частоты 124 Гц. Экспозиция 
продолжалась 10 мин в проекции поджелудочной железы. Для активации кровообращения, 
улучшения функционального состояния периферической и вегетативной нервной системы было 
направлено воздействие частотой 77 Гц. При наличии патологии печени и желчевыводящих путей 
дополнительно в течении 10 мин обрабатывалась область печени частотой 77 Гц, что давало 
несомненные позитивные ответы уже в первые минуты лечения. Курс физиотерапевтического 
лечения составил 10 ежедневных процедур, продолжительностью в общей сложности от 30 до 40 
минут. Терапия проводилась в утренние часы. 

Боль у пациентов и ее динамика оценивалась по числовой шкале боли (NPS=Numeric Pain 
Scale,ЧШБ), которая состоит из 10 баллов, где отсутствие боли 0, а максимальная боль 10 баллов [2]. 

Проведенное исследование показало: уже после первого сеанса LEIT терапии у 71.4  % 
больных (10 человек) уменьшилась интенсивность боли, вздутие живота, тошнота; усилилась 
перистальтика кишечника и выделение газов, по сравнению с 1 группой, где этот процент составил 
28,6 % (4 человека). 

Пациенты самостоятельно отмечали на шкале свое состояние до лечения, при первой 
процедуре на 2-3 –й день, после лечения (табл. 1). Очевидно из таблицы, что положительная 
динамика больше выражена во второй группе. 

Таблица 1.Оценка состояния болевого синдрома по числовой шкале боли 

1-я группа M ± m 
До лечения 1 сеанс на 2-3 –й день 

7,8 ± 0.7 6,8 ± 0.62 5,6 ± 0,55 
2-я группа M ± m 

До лечения 1 сеанс на 2-3 –й день 
7.9 ± 0.7 4.07 ± 0.38 3.3 ± 0.3 

Лабораторные показатели и данные УЗИ обследования в первые сутки заболевания в обеих 
группах не отличались друг от друга. На вторые сутки во второй группе (11 человек) количество 
больных с положительной динамикой увеличилось до 78,9  %. У 5 пациентов (35,9  %) с отечной 
формой панкреатита отмечена положительная УЗИ динамика, а именно уменьшение размеров 
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поджелудочной железы, что можно трактовать как противоотечный и противовоспалительный 
эффект при лечении. У 4 больных (28,5  %) с отечной формой отмечен достоверный 
анальгезирующий эффект в сравнении с контрольной группой, нормализация лабораторных 
показателей амилазы крови, диастазы мочи. На 3 сутки во второй группе больных у 10 человек 
(71,4  %) нормализовались показатели амилазы крови, диастазы мочи. На десятый день лечения во 
второй группе по сравнению с контрольной была явно выражена положительная динамика в 
клинических проявлениях болезни, нормализации лабораторных показателей. Отмечена 
положительная динамика при УЗИ исследовании. 

Аппарат LEIT работает в уникальном диапазоне частот. LEIT генерирует низкочастотный 
нейроадаптивный не повреждающий сигнал, что не просто вызывает раздражение мышц и нервов 
электрическим током, а преобразует электрические импульсы во внутриклеточные биохимические 
реакции [4.5]  

Терапевтически созданная доминанта длительно сохраняется, что приводит к ликвидации 
нейрофизиологических диффузных волн возбуждения от раздражителей разных модальностей. Этот 
эффект в данном исследовании использовался для работы с возникающими при заболевании 
патологическими рефлексами. 

Применяя аппараты с низкочастотным нейроподобными не повреждающим импульсом мы 
достигаем стойкий положительный терапевтичекский м анальгезирующий эффект. 

LEIT генерирует нейроподобный импульс в диапазоне от 8 до 150 Гц, что дает несомненно 
более широкие терапевтические возможности по применению прибора в клинической практике.  

Выводы: Полученные результаты доказывают эффективность рефлексофизиотерапии 
панкреатита и дают предпосылки к их применению у больных хроническим панкреатитом в период 
обострения. Применение аппарата LEIT в комплексном лечении сокращает сроки нормализации 
клинических проявлений, лабораторных показателей, данных УЗИ. При применении низкочастотной 
электростимуляции отмечается более раннее улучшение состояния больных. Использование 
нейроадаптивного сигнала дает выраженный анальгезирующий, противоотечный, 
противовоспалительный эффект и укорачивается время пациентов пребывания в стационаре. 

 
1. Шалімов О.О., Грубник В.В., Горовіц Дж., Зайчук А.І., Ткаченко О.І. Хронічний панкреатит. Сучасні концепції 

патогенезу, діагностики і лікування. – К.: Здоров’я, 2000. – 256 с. 
2. Налапко Ю.И. Малыш И.Р. Шкала боли в экстремальной медицине Экстремальная медицина Алгоритмы и стандарты 

оказания неотложной медицинской помощи взрослым и детям . материалы Межобластной научно-практической 
конференции анестезиологов под ред. Профессора Трещинского А.И.Луганск 1999 с 43-54  

3. Нестеренко Ю.А., Лаптев В.В., Михайлусов С.В. Диагностика и лечение деструктивного панкреатита. – М.ООО 
«БИНОМ-Пресс», 2004. – 304с. 

4. Решетняк В.К. Кукушкин М.Л. Мейзеров Е.Е. Нейрофизиологическое обоснование параметров электропунктурной 
электропунктурной и чрезкожной электростимуляции при лечении болевых синдромов различного генеза 
/Медицинский вестник том I выпуск II Екатеринбург 2002 с 38-45 

5. Мейзеров Е.Е Королева М.В. Гуров А.А. Будников Ю.Ф. Актуальные вопросы чрезкожной динамической 
электронейростимуляцмм /Медицинский вестник том I выпуск II Екатеринбург 2002 с 26- 37. 

 
 

УДК: 572:155.9:314:575 
СВЯЗЬ ВОЗРАСТА РОДИТЕЛЕЙ С ПОКАЗАТЕЛЕМ IQ ПОТОМСТВА 

О. В. Филипцова1, Л. В. Зубрицкая2, Е. Л. Луценко3, О. М. Утевская3, Л. А. Атраментова3 

1Национальный фармацевтический университет 
2Гимназия №23 

3Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина 
 
Возраст вступления в брак, сопряженный с возрастом рождения детей, является одной из 

важнейших генетико-демографических характеристик. Этот показатель определяет способность 
популяции к воспроизводству, влияет на генетические свойства следующего поколения. На 
протяжении длительного исторического периода, включая древний мир и средние века, у 
большинства народов средний возраст вступления в брак был очень низким. Примерно с XV века в 
странах Северной и Западной Европы возникла тенденция повышения возраста вступления в брак, 
которая существует и в настоящее время. Поздние браки, как правило, сопряжены с необходимостью 
прохождения многоступенчатой образовательной лестницы и получением финансовой независимости 
и стабильности. Это относится, в основном, к развитым странам, для которых характерен так 
называемый «европейский» тип брачности. Ранние браки свойственны менее развитым в 
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экономическом отношении странам. В большинстве стран Азии и Африки возраст вступления в брак 
низкий. В африканских странах с невысокой средней продолжительностью жизни ранние браки 
способствуют поддержанию численности популяции. Так, если средний возраст вступления в брак на 
острове Ява составляет 16 лет и соответственно примерно такой же средний возраст деторождения, 
то в США на начало XXI столетия медианный возраст женщины на момент рождения ребенка 
составил 34,5 лет.  

От возраста родителей зависит вероятность рождения детей с наследственными заболеваниями. 
Известно, что более тяжелые медицинские последствия проявляются у потомков матерей старшей 
возрастной группы, однако потомство очень молодых матерей также генетически отягощено в 
большей степени, чем потомство матерей оптимального репродуктивного возраста (20-35 лет). 
Показано, что у женщин старше 30 лет чаще встречается сахарный диабет, гипертезния, негативно 
влияющие на эмбриогенез, среди их потомства повышен риск сердечных аномалий, косолапости, 
диафрагмальной грыжи, очень низкой и умеренно низкой массы тела при рождении. Риск 
хромосомных аномалий повышается с возрастом, составляя в среднем 1/500 среди женщин 15-24-
летнего возраста и 1/18 среди женщин 45-летнего возраста. Не хромосомные же аномалии развития 
чаще представлены среди женщин старше 35 лет и моложе 15 лет по сравнению с женщинами 
оптимального репродуктивного возраста. Ретроспективный анализ влияния возраста матери на 
интеллектуальные характеристики потомства, в том числе, на уровень IQ, показал, что средний 
уровень IQ у здоровых потомков матерей 11-19 лет составил 92,2 балла, 20-29 лет – 99,0 баллов, 
старше 35 лет – 100,8 баллов [1]. Известно, что частота бесплодия у женщин старших возрастных 
групп в несколько раз выше, чем у молодых женщин. Коррекция бесплодия среди женщин старшей 
возрастной группы с использованием альтернативных репродуктивных технологий, включая in vitro 
оплодотворение, нередко приводит к многоплодной беременности, что также является фактором 
риска для потомства.  

До недавнего времени в мире широко изучалась роль возраста матери, но в последние годы 
растет количество работ по выявлению влияния возрастных особенностей отца на соматическое и 
психическое здоровье потомства. Более поздний возраст отца, как предполагают, связан с большим 
риском возникновения спорадических мутаций в линиях мужских половых клеток, что является 
отражением общей неблагоприятной экологической ситуации на земной шаре. При этом в 
количественном соотношении в сперматогенезе образуется гораздо больше аномальных гамет, чем 
при овогенезе, где само по себе число яйцеклеток, производимых за репродуктивный период 
женщиной, ограничено. Показано, что возраст отца положительно коррелирует с риском развития 
рака, ахондроплазии, синдрома Аперта, болезни Альцгеймера, шизофрении [2], аутизма [3]. 
Обнаружена также связь возраста отца с IQ потомства, в частности, снижение невербального IQ в 
большей степени, чем вербального, у детей отцов старшего возраста [4].  

Нижняя возрастная граница вступления в брак в большинстве стран мира законодательно 
ограничена, что теоретически снижает риск для потомства очень молодых родителей. Так, возраст 
вступления в брак официально разрешен с 20 (для женщин) и 22 лет (для мужчин) в Китае, с 20 лет в 
Новой Зеландии, Таиланде, с 20 (для мужчин) и с 16 лет (для женщин), с 18 лет в Австралии, Канаде, 
Бразилии, Дании, Франции, Германии, Венгрии, Индии, Ирландии, Японии, Нидерландах, Италии, 
Румынии, США, с 18 (для мужчин) и с 15 лет (для женщин) в Пакистане, с 17 лет в Израиле, с 15 (для 
мужчин) и 13 лет (для женщин, до 2002 г. с 9 лет) в Иране, хотя в большинстве стран мира с 
разрешения родителей браки могут заключаться и раньше.  

В предыдущих исследованиях нами была определена тенденция к росту брачного возраста в 
восточно-украинских популяциях, причем в более урбанизированных популяциях выраженность 
этого явления выше. Так, к примеру, возраст вступления в брак в харьковской популяции в 1993 году 
составил 31 год среди женщин и 33 года среди мужчин [5]. Нами показана также тенденция не только 
к росту среднего браного возраста, но и дисперсии этого показателя, что еще более усугубляет 
проблему, поскольку в брак вступает все больше лиц как старшего, так и очень молодого возраста. 
Все вышеуказанное свидетельствует об актуальности исследований в Украине последствий 
возрастных особенностей родителей в отношении различных признаков потомства. Целью настоящей 
работы является изучение связи возраста отца и матери на момент рождения ребенка с когнитивными 
свойствами потомства, а именно IQ. 

В исследованиях приняли участие 826 жителей Украины. Сбор информации проведен с учетом 
биоэтических требований при работе с человеком. Об исследуемых получена биологически значимая 
и социо-демографическая информация. Для оценки коэффициента IQ использовался тест Айзенка. 

Найдены характеристики распределений ( x , s, Me). Связь между признаками оценивали с помощью 
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коэффициента корреляции Пирсона (r). Статистический анализ проведен с использованием 
критерия t. База данных сформирована в программе Microsoft Excel. Расчеты произведены в 
программах Microsoft Excel и Biostat.  

Для расчета среднепопуляционных характеристик IQ использованы данные об индивидах, не 
состоящих в родстве, не являющихся брачными партнерами и входящих в группу академической 
молодежи. К указанной категории были отнесены 330 человек. В выборке оказалось 23 % мужчин и 
77 % женщин. Обследованные были этническими украинцами (78 %), русскими (16 %), а также 
представителями других национальностей (6 %): болгары, евреи, греки, белорусы, молдаване, 
азербайджанцы, немцы, табасаранцы. В целом в группе академической молодежи (n = 330) средний 
возраст составил 17,5 ± 0,1 (s = 1,6), средний уровень IQ – 113,7 ± 0,6 (s = 10,5). В соответствии с 
общепринятыми нормативами полученный уровень IQ соответствует «хорошей норме» (IQ ≤ 109 – 
средний уровень, IQ ≥ 120 – высокий уровень). Учитывая, что в современных украинских популяциях 
сравнительно большая доля населения проходит через этап обучения в ВУЗах, а уровень IQ слабо 
меняется с возрастом, можно с оптимизмом подойти к оценке академического интеллекта изучаемого 
населения.  

Для выявления динамики связи возраста родителей с IQ потомства мы отдельно рассчитали 
коэффициенты корреляции между возрастом отца и матери и IQ ребенка как в группе академической 
молодежи, так и в группах их родителей и взрослого круга общения. Рассчитанные коэффициенты 
корреляции колеблются в пределах от –0,15 до 0,13, причем все они недостоверны, что позволяет 
сделать общее заключение об отсутствии связи между возрастом матери и отца и IQ потомства среди 
академической молодежи, фиксируемой в настоящее время, а также среди их родителей, являющихся 
отражением тенденции предыдущего поколения. Однако, следует указать, что наша выборка была 
представлена лицами с уровнем академического интеллекта, соответствующего «среднему», 
«хорошей норме», «высокому» и «очень высокому», что свидетельствует об отсутствии негативного 
влияния возраста родителей на когнитивные свойства потомства именно среди лиц указанных 
категорий. Безусловно, поздний детородный возраст не снижает риска различных аномалий, в том 
числе, слабого академического интеллекта, среди потомков, не вошедших в исследованную выборку 
(синдром Дауна, фетальный алкогольный синдром, не леченная фенилкетонурия и т.д.). Поиск связей 
между возрастом родителей и другими когнитивными и личностными признаками в группе 
академической молодежи является предметом дальнейших наших исследований, выполняемых в 
рамках крупномасштабного психогенетического проекта среди украинского населения. 
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Операційний стрес відносять до імуносупресивних впливів на організм хворого. Він викликає 

тривалу і важко вгасаєму реакцію нервової, ендокринної та імунної систем, зміни яких можуть 
зберігатися протягом декількох днів після операції.  

Оцінка імунологічного статусу людини при хірургічному втручанні звичайно проводиться за 
показниками зразків лімфоцитів периферичної крові. У рідких випадках буває можливим аналіз 
імунокомпетентних клітин з інших джерел (ліквор, плевральний ексудат синовіальна рідина, та ін.). 
Тому екстраполяція отриманих даних на організмений рівень повинна проводиться з обліком 
міграційних властивостей лімфоцитів, тому що аналізований зразок лімфоцитів є лише частиною 
клітин, що репопулюють. Імунна система реагує на операційний стрес стереотипно, але характер і 
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напрямок міграції лімфоцитів залежать в основному від локалізації патології та операційного 
процесу. Для вивчення міграційних особливостей лімфоцитів ми розділили досліджуваний 
контингент хворих (34 чоловік) на нозологічні груп: 1) пухлини центральної і периферичної нервової 
системи (19 осіб); 2) вертеброгенні і кроніальні поразки (8 осіб); 3) вісцеропатії (гострі і хронічні), (7 
осіб). У всіх хворих на основних етапах знеболювання, хірургічного лікування й у найближчому 
післяопераційному періоді визначалася концентрація кортизолу і гормонів тиреоїдного комплексу. 
Імунологічний статус вивчався з використанням цитоморфометричного, авідного розеточного, 
люмінесцентного з використанням акридинового оранжевого методів, і також проводився аналіз 
лейкоцитарної формули крові. 

Усі ці показники реєстрували на наступних етапах загальної анестезії і хірургічного лікування: 
1-й етап – контроль (вихідний стан), 2-й етап – 30-40 хвилин після премедікації; 3-й етап – через 30-
40 хвилин після індукції й інтубації трахеї; 4-й етап – травматичний етап операції; 5-й етап – кінець 
операції; 6-й етап – наступний день після операції; 7-й етап – тиждень після операції. 

На контрольному етапі дослідження хворих з пухлинами центральної та периферичної нервової 
системи різко виражених порушень лейкоцитарної формули виявлено не було. Індукція і перехід 
хворих на ІВЛ супроводжувалися зменшенням числа майже всіх типів клітин білої крові (кількість 
моноцитів майже не змінилася). Перерозподіл клітин білої крові на даному етапі характерно для фази 
тривоги при розвитку загального адаптаційного синдрому (ЗАС) за Сельє.  

Загальна кількість лейкоцитів, починаючи з четвертого етапу зростала до 6-ого етапу (доба 
після операції), на якому досягала максимуму (188,68  %). Звертає на себе увагу різке достовірне 
збільшення кількості лейкоцитів наприкінці операції в порівнянні з попереднім етапом, що 
пояснюється посиленням антигенного навантаження в результаті операційної травми. Розвиток 
лейкоцитозу в ході обстеження відбувався в основному за рахунок нейтрофільозу. Динаміка кількості 
лімфоцитів у хворих з пухлинами центральної та периферичної нервової системи в ході хірургічного 
лікування була подібна динаміці кількості лейкоцитів: зменшення на 2-3 етапах з наступним 
збільшенням, починаючи з 4-ого етапу до максимуму на 6-ому етапі (138  %). Максимальна кількість 
лейкоцитів і лімфоцитів на шостому етапі збігалася з максимумом кількості ПЯН (паличкоядерцеві 
нейтрофіли – 141 % від вихідного рівня), що говорить про зрушення лейкоцитарної формули вліво і 
про напругу імунітету через добу після операції. На фоні лейко- та лімфоцитозу, що зберігаються, 
зменшення кількості лейкоцитів і лімфоцитів тиждень після операції (7 етап) у порівнянні з 
попереднім етапом і зменшення ПЯН свідчить про зниження напруженості протікання імунних 
реакцій.  

Аналіз люмінесцентних показників лімфоцитів хворих з пухлинами центральної та 
периферичної нервової системи показує, що інтенсивність люмінесценції при довжині хвилі 640 нм (I 
640 нм) наростала в ході хірургічного лікування, однак це наростання було не рівномірним, та 
відбиває стресорний вплив на організм. Так, в процесі премедикації інтенсивність люмінесценції 
навіть падала (86,67 % від предопераційного рівня) унаслідок негативної регуляції гормонів 
кортикостероїдів на імуногенез та міграцію лімфоцитів, тому що в цей період розвивався емоційний 
стрес. Після інтубації і введення в наркоз показник вирівнявся як наслідок дії анестезії. Однак у 
період травматичного етапу операції (4 етап), I 640 нм різко зростала до 164 % від предопераційного 
рівня. Це зростання можна пояснити активацією білок – синтетичної системи при імуногенезі у 
відповідь на травму, а також перерозподілом активованих лімфоцитів у зону альтерації. До кінця 
операції показник ще більше збільшився і залишався на тому ж високому рівні і добу після операції . 
На 7 день після операції під час загоєння рани показник досягав максимуму, але мабуть вже не тільки 
як відбиток імуногенезу, а як додатковий вихід у периферичну кров активованих лімфоцитів із рани.  

Загальна кількість розеткоутворюючих Т-лімфоцитів у абсолютних значеннях цієї групи 
хворих почала підвищуватися з травматичного періоду операції (5 етап – кінець операції), досягаючи 
максисуму на 7 етапі (138  %). Їх активна фракція КЛ ≥ 8 ЕБ (клас лімфоцитів, які приєднали 8 і 
більше еритроцитів барана) в абсолютних значеннях підвищується також наприкінці операції і 
досягає максимуму через 7 днів після операції. Помірні значення КЛ ≥ 8 ЕБ у ході хірургічного 
лікування пов’язані з депонуванням цієї фракції в місцях локалізації АГ. Незначне підвищення КЛ ≥ 
8 ЕБ на другому етапі (125  %) зв’язано з виходом високоавідних лімфоцитів із депо в момент 
емоційного стресу, у той час як антигена стимуляція клітинним детритом, що утворився в результаті 
хірургічної травми викликала більш виражене і пролонговане в часі збільшення авідності лімфоцитів 
крові. Цитоморфометричні дані лімфоцитів крові хірургічних хворих, оперованих із приводу пухлин 
ЦНС і периферичної нервової системи характеризують динаміку новоутворення і міграцію 
активованих лімфоцитів. Так найменший показник КЛ ≤ 6.0 мкм (клас малих лімфоцитів) в 
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абсолютних значеннях був у травматичний період (4 і 5 етап), як результат перерозподілу їх в 
осередок ушкодження. Значний підйом КЛ ≤ 6.0 мкм наступного дня після операції і через 7 днів є 
результатом посилення імуногенезу і виходу з депо лімфоцитів після виконання своїх функцій. Крім 
того, 6-7 етапи також характеризуються максимальним рівнем великих (КЛ ≥ 10 мкм) лімфоцитів 
(175  % у порівнянні з предопераційним рівнем), мабуть за рахунок бластних форм, що свідчить про 
посилення проліферативних процесів, спрямованих на регенерацію.  

Результати загального аналізу крові хірургічних хворих, оперованих із приводу вертеброгенних 
уражень спинного мозку збігаються з результатами обстеження хворих з пухлинами ЦНС і 
периферичної нервової системи. Кількість лімфоцитів збільшилася лише на 5-ому етапі (120 %), і у 
постопераційний період повернулася до вихідного рівня. Збільшення кількості лейко- та лімфоцитів 
було значно нижче в порівнянні з першою групою хворих. I 640 нм у даної групи хворих статистично 
підвищувалися, тільки на 5 етапі спостережень, причому цей підйом значно нижчий у порівнянні з 1-
й групою хворих. Показник продовжував збільшуватися і через добу після операції, а на 7 етапі 
обстеження даний показник статистично не відрізнявся від доопераційного рівня, що є істотною 
відмінністю від першої групи хворих в яких цей показник був високим і на 7 етапі. Результати, 
отримані за допомогою авідного розеточного методу у хірургічних хворих, оперованих з приводу 
вертеброгенних ушкоджень спинного мозку підтверджують вище зроблені висновки. Максимальний 
підйом абсолютної кількості Е-РУК (розеткоутворюючі клітини) зареєстрований тільки на 5 етапі . У 
цей же термін відзначалася найбільша частота КЛ ≥ 8 ЕБ, що відбиває стадію активації лімфоцитів. 
Морфометричні показники, як і дані активності розеткоутворення, підтверджують вище зроблені 
висновки. Динаміка зниження високомігруючих малих лімфоцитів збігалася за етапами обстеження з 
першою групою хворих. Причому максимум припадає на кінець операції (82,5  % від початкового 
рівня). Даний етап також характеризується максимальною кількістю великих лімфоцитів – КЛ ≥ 10 
мкм.  

Вісцеропатії по локалізації патології відрізняються від перших двох груп обстежених хворих, 
що призводить до істотних відмінностей, у першу чергу за характером міграції активованих 
лімфоцитів переважно в органи слизуватих (ШКТ, сечостатевий тракт). Тоді як у 1 і 2 групи хворих 
міграція активованих лімфоцитів переважно мала місце в кістякову мускулатуру і шкірні покриви. 
Тому динаміка активованих лімфоцитів по всіх досліджуваних ознаках у хворих з вісцеропатіями 
відрізняється від перших двох груп. 

Динаміка загальної кількості лейкоцитів відрізнялася від двох перших груп обстежених різким 
дворазовим збільшенням вже на момент початку операції (4 етап) у порівнянні з попереднім етапом. 
До кінця операції кількість лейкоцитів зменшилася, у той час як у перших двох групах обстежених 
даний пік припадав на 5 етап. На наступну добу після операції (6 етап) даний показник досягав свого 
максимуму (211,52  % від предопераційного рівня). У відміну від перших двох групах обстежених 
тиждень після операції кількість лейкоцитів значно зменшилася. Динаміка абсолютної кількості 
лімфоцитів також відрізнялася від такої у попередніх груп обстежених. Максимального значення 
даний показник досягав на 4-ому етапі обстеження (170,68  % від передопераційного рівня) з 
наступним зниженням до контрольного рівня на шостому етапі, на відміну від перших двох груп, в 
яких протягом всього постопераційного періоду тримався дуже високий рівень і кількості лейкоцитів 
і абсолютної кількості лімфоцитів. Тиждень після операції у хворих з вісцеропатіями спостерігався 
підйом кількості лімфоцитів аж до максимальних значень. Пік кількості лейкоцитів на 4 етапі (40 хв. 
після операції) став результатом перерозподілу лейкоцитів з периферії в місце операції органів 
черевної порожнини. Кількість лімфоцитів вже на початку операції вірогідно знизилася, досягаючи 
свого мінімуму наступного дня після операції, а через 7 днів після операції рівень лімфоцитів 
перевершував вихідний. Динаміка I 640 нм лімфоцитів повторювала таку для відносної й абсолютної 
кількості лімфоцитів. Так люмінесцентні показники, які характеризують білок-синтетичну активність 
лейкоцитів крові (I 640 нм) вірогідно зменшуються на 2 етапі в період емоційного стресу. Це падіння 
значно нижче в порівнянні з першими двома групами. Подальша динаміка I 640 нм відрізняється 
різким підйомом вже на 4 етапі (початок операції), як результат перерозподілу активованих 
лімфоцитів з периферії в місце операції органів черевної порожнини (260,71  % від попереднього 
рівня). Але вже до кінця операції I 640 нм значно знизився як результат міграції активованих 
лімфоцитів у місця альтерації, а через добу після операції при максимумі репаративних процесів I 640 
нм ще більш знизився до 82  % від передопераційного рівня. Через 7 днів після операції 
спостерігається підвищення I 640 нм лімфоцитів, що відповідає передопераційному рівню. 
Підвищення I 640 нм можна пояснити тільки з позиції початку зворотної міграції активованих 
лімфоцитів із місць депонування в загальну рециркуляцію. На момент спостереження через 7 днів 
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після операції значна частина активованих лімфоцитів ще продовжує депонуватися в місцях 
хірургічної альтерації. Слід зазначити, що об’єм оперативного втручання в даній групі хворих 
(резекція шлунка, экстирпація матки і придатків та ін.) значно перевершував об’єм у перших двох 
груп хворих. Різниці в динаміці показників активності лімфоцитів крові між першими двома групами 
хворих і групою хворих з вісцеропатіями з’ясовні тільки лише різноспрямованостю міграції 
активованих лімфоцитів, що утворилися після імуногенезу. В хворих 3 групи міграція йде з периферії 
до внутрішніх органів, тоді як кров забиралася для обстеження з вени – периферичних відділів 
серцево-судинної системи. Наведені вище особливості міграції активованих лімфоцитів 
підтверджуються даними авідного розеточного та морфометричного методів. 

 
 

УДК: 595. 143. 6 : 591. 531. 211 : 576. 3 
ДИНАМІКА КЛІТИННИХ ПОПУЛЯЦІЙ КРОВІ ГОДУВАЛЬНИКА 

У ТРАВНОМУ ТРАКТІ МЕДИЧНОЇ П’ЯВКИ 
О. К. Фролов, Є. Р. Федотов, В. В. Копійка 
Запорізький національний університет 

 
Інтерес людини до медичної п’явки як лікарського об’єкту своїми коренями сягає у глибоку 

античну давнину. Але тільки на практиці 20-го століття почав роз’яснюватись широкий спектр 
терапевтичної дії гірудотерапії, опосередкований багатокомпонентним комплексом більше, ніж 100 
біологічно активних речовин (БАР) слини медичної п’явки. Цей симбіотичний ефект пов’язаний з 
особливостями її живлення: молодь на водних холоднокровних, а статевозрілі обов’язково для 
розмноження повинні отримати кров тільки теплокровних наземних, в основному копитних, тварин. 
При цьому за багатомільйонний період філогенетичних стосунків виникла функціональна екологічна 
система: медична п’явка – теплокровний годувальник з відносним симбіотичним ефектом. Так, 
медична п’явка, отримуючи їжу у вигляді крові у годувальника під прокушеною шкірною ранкою 
формується шкірно-капілярний шунт, через який п’явка вводить БАР, терапевтичний і репаративний 
ефект яких для годувальника значно перевищує втрату ним крові.  

Рідка та епізодична можливість годування у природі пристосувала медичну п’явку до 
одноразового поглинання значного об’єму крові, який у 8-10 разів перевищує її вихідну вагу. Але 
кров не тільки джерело поживних речовин, а також має імунологічні якості. Тому виникає вже друга 
функціональна екологічна система: тарвний тракт медичної п’явки – кров годувальника. У цій 
системі медична п’явка намагається: 1) зберегти на тривалий строк насмоктану кров без гниття з 
поступовим перетравленням; 2) пригнітити імунологічну агресію клітинних та гуморальних факторів 
крові. Однак, кров ссавців для медичної п’явки є імунологічно здатним ксенотрансплантатом.  

З іншого боку, для високоімунологічно здатної крові ссавців шлунок медичної п’явки є 
чужорідним середовищем, проти якого йде захисна атака.  

У літературі основну увагу приділяють гірудотерапії, тобто першій екологічній системі, на 
рівні організмів, а клітинні взаємодії у другій системі майже повністю не вивчені. Тому дані 
обставини стали основною нашою метою.  

Для вивчення взаємодій у системі “медична п’явка – шлункова кров господаря годувальника». 
Проведено два види експерименту: 1) аналіз смертності тварин після годування кров’ю великої 
рогатої худоби; 2) аналіз структурно-функціональних змін формених елементів крові людини в 
шлунку медичної п’явки. 

Аналіз смертності медичних п’явок проводили протягом місяця після годування у трьох 
вікових групах: 1) нитчатки (3-8 тижнів); 2) підростаюча молодь (2,5-4,5 місяця); 3) дорослі перед 
статевою зрілістю (8-12 місяців). Годували п’явок цільною коагульованою кров’ю великої рогатої 
худоби через біологічну мембрану, імітуючи природне живлення. Нагодованих п’явок утримували у 
3-х літрових банках з періодичною зміною води (відстояною водопровідною). Смертність у першій 
групі п’явок в середньому склала 14,8±2,7 %, у другій – 8,7±1,5 %, у третій – 5,9±1,1 %. Преморбітні 
ознаки були подібними у п’явок всіх трьох груп. Хворі тварини вилазили на 2/3 тіла з води. Протягом 
2-3 днів відригували на скло банки поглинуту під час їжі кров, далі продовжували випускати кров на 
дні банки; втрачали рухомість, тургор і гинули. Часто у загиблих п’явок з’являлись перетинки, 
бугристість. Аналіз відригнутого вмісту при забарвленні за Романовським-Гімза виявив 
гемолізований клітинний детрит з конгломератами скупчення мікробів паличковидної та 
кокообразної форми . У гістологічних постійних препаратах виявлено набрякання паренхіми з 
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лейкоцитарною інфільтрацією травного тракту, в якому має місце десквамація епітелію. Порожнина 
кишечнику містила тільця, імовірно, з десквамованого епітелію та лейкоцитів п’явки.  

Подібним був термін початку патологічних симптомів: протягом 1,5-2,5 тижня від початку 
годування. Остання ознака та прогресивне зниження смертності по мірі розвитку медичної п’явки 
дало нам підставу припустити, що описана вище патологія наступає внаслідок прояву феномену 
“трансплантат проти хазяїна», тобто в результаті атаки імунологічними факторами крові 
годувальника кишкового епітелію. У цьому зв’язку розроблений комплекс заходів по зниженню 
імунокомпетентних властивостей крові великої рогатої худоби.  

У другій серії дослідів вивчали перебіг формених елементів крові людини в різні строки після 
годування медичної п’явки на тілі людини. Досліджено 6 донорів та 34 медичних п’явок. Шлункова 
кров отримана зразу після відпадання п’явки від тіла людини мала суттєві відмінності від капілярної, 
взятої з пальця та венозної крові (кубітальна вена). Так, кров не згорталась і не розділялась на плазму 
та формені елементи при спонтанній седиментації із застосуванням гепарину (гематокрит дорівнював 
1-3 %, ШОЕ – 1-2 мм). Плазма була злегка гемолізована. Кількість лімфоцитів підвищувалась за 
рахунок дегідратації шлункової крові. У лейкоцитарній формулі крові спостерігалось зменшення 
нейтрофілів, переважно паличкоядерних, за рахунок їх імунологічного руйнування, відповідно 
підвищувалась кількість лімфоцитів. На наступні 1-шу та 2-гу добу після годування кількість 
лейкоцитів вже падала, теж за рахунок нейтрофілів. Починаючи з 6-ї й до 12-ї доби кількість 
лімфоцитів різко падала. Причому зменшувався вміст не тільки нейтрофілів, а і моноцитів, кількість 
лімфоцитів доходила до 80±4,2 %. На 15-ту добу перебування крові у шлунку п’явки виявлялись 
поодинокі еозинофіли (до 2 % при 5,1 % у крові з пальця) та 98 % лімфоцитів. По закінченню 
третього тижня з ядерних клітин зустрічалися тільки азурофільні гранули – тільця-продукти їх 
апоптозу. Еритроцити реєструвались поодинокі у вигляді зірочок внаслідок пікноцитозу. На 142 добу 
ніякі клітини не зустрічаються, кров має вигляд густої гомогенної маси. Таким чином, першими 
реагували лейкоцити першої лінії захисту – нейтрофіли і макрофаги; у перші години підвищувалась 
їх фагоцитарна здатність, яка у наступні дні зменшувалась. Далі реагували лімфоцити апоптотичними 
, бласттрансформаційними реакціями, підвищенням щільності мембранних функціональних структур. 
Однак протягом знаходження лейкоцитів крові людини у шлунку медичної п’явки їх ефекторні 
реакції під впливом пригнічуючих факторів п’явки трансформувались у апоптотичні, що є 
позитивним фактором для життєздатності п’явки. 

 
 

УДК: 618.17 – 008.8 – 055.25 
ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 

У ДЕВОЧЕК- ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ КРУПНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ЦЕНТРА 
Ф. В. Шикаева, Н. Ф. Ефименко, В. Н. Плотникова 

Запорожская медицинская академия последипломного образования 
 
Одной из важнейших проблем современной медицины является раннее выявление нарушений 

становления менструальной функции у девочек-подростков. В силу того, что механизм регуляции 
репродуктивной системы в этот период является окончательно не сформированным, система 
отличается повышенной чувствительностью к действию неблагоприятных факторов внешней и 
внутренней среды организма. Поэтому юношеский период можно рассматривать как период риска 
возникновения нарушений функции репродуктивной системы. Этот период по существу определяет 
репродуктивное здоровье будущей женщины-матери, поэтому решение данной проблемы имеет не 
только медицинское, но и социальное значение..  

Целью настоящего исследования явилось выяснение характера нарушений менструальной 
функции у девочек-подростков и девушек, проживающих в условиях г.Запорожья, крупного центра 
металлургической промышленности и энергетики Юга Украины, города с не вполне благоприятной 
экологической ситуацией. 

Обследовано 57 девочек-подростков и девушек в возрасте 14-18 лет, с нарушением 
менструального цикла по типу олигоменореи. Все девочки были ученицами старших классов средней 
школы и студентками вузов и колледжей. Пациентки были обследованы клинически с 
использованием тестов функциональной диагностики, рентгенологического исследования костей 
черепа и турецкого седла, определения в динамике уровня половых и гонадотропных гормонов. 
Кроме того, у всех пациенток проводилось определение концентрации кортизола и инсулина и 
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величина соотношения между ними. Соотношение кортизол/инсулин традиционно используется как 
показатель адаптационно-защитных возможностей организма (Е. А. Панин,1983).  

На основании результатов гормональных исследований у всех пациенток с однотипным 
характером нарушений менструальной функции – олигоменореей, установлено, что в основе 
расстройств менструальной функции лежит дисфункция гипоталамо – гипофизарно – яичниковой 
системы, которая проявляет себя по-разному: развитием гиперпролактинемии (13 девочек), 
синдромом поликистозных яичников с нормальным и повышенным уровнем пролактина (29 
человек), дисфункциональными маточными кровотечениями (15 девочек). Величина индекса 
кортизол/инсулин указывала на различную степень нарушения адаптационно-защитных механизмов 
у всех обследованных пациенток. Нарушения центральных механизмов регуляции менструальной 
функции у девочек могут быть следствием стресса, обусловленного высокими физическими и 
эмоциональными нагрузками девочек-школьниц и студенток в сочетании с неблагоприятными 
экологическими условиями жизни в большом промышленном городе. Ранняя диагностика и 
своевременная патогенетически обоснованная коррекция нарушений менструальной функции в 
сочетании с повышением устойчивости организма к эмоциональному и физическому стрессу за счет 
использования немедикаментозных, оздоровительных методов, уменьшения стрессовых воздействий 
у девочек-подростков и девушек способствует сохранению репродуктивного здоровья будущей 
женщины-матери. 
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КОМІТЕТ У СПРАВАХ СІМ’Ї ТА МОЛОДІ 

ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

69105, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 206, тел./факс: 224-33-41 
 

 
Работа комитета по делам семьи и молодежи городского совета 

 
В г.Запорожье проживает 793,4 тыс. чел. из них 72,2 тыс. детей возрастом 

от 6 до 18 лет, что составляет 9,1 % от общего количества жителей города и
201,8 тыс. молодежи возрастом до 28 лет (25,4 % от общего количества жителей 
города). 

Комитет по делам семьи и молодежи городского совета проводит работу в 
соответствии с городской Программой поддержки молодежи на 2004-2006 года, 
утвержденной решением городского совета от 24.12.03 № 17 и Программой 
мероприятий местного значения относительно детей, молодежи и семьи на 2006 
год, которая утверждена решением городского совета от 25.01.06 № 46. 

 
Приоритетными направлениями деятельности комитета по делам 

семьи и молодежи городского совета являются:  
• Организация отдыха, досуга и оздоровления детей и 
молодежи 

• Сотрудничество с молодежными общественными 
организациями, органами студенческого самоуправления 

• Поддержка талантливых, одаренных детей и молодежи 
• Пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде 
• Содействие развитию молодежного предпринимательства 
• Предупреждение разных форм насилия в семье, поддержка 
гендерних инициатив 

• Обеспечение молодежи города жильем 
 
Председатель комитета                 Филипенко Игорь Сергеевич 
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Регіональний молодіжний  
еколого-краєзнавчий  
Центр „СВАРОГ” 
 
 

Молодіжна неприбуткова організація, зареєстрована   
Управлінням юстиції в Запорізькій області 12 жовтня 1999 року  
Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А00 №204513   
Р/р 26000354264001 ЗРУКБ „Приватбанк”, МФО 313399, ЄДРПОУ 25764448 

 
Президент Правління – Юрій Білий 

Місія Центру „СВАРОГ” – 
Залучення молоді до еколого-краєзнавчого відродження України під гаслом:  

„НАМ З ЗЕМЛЕЮ РАЗОМ ЖИТИ!” 
Центр „СВАРОГ”  

проводить соціальну роботу з: 
 первинної профілактики наркоманії, ВІЛ/СНІД та негативних проявів у 
молодіжному середовищі, пропагує здоровий спосіб життя шляхом реалізації 
соціальної програми: «Збережемо майбутнє молоді!» 

 впровадження наукових технологій спрямованих на покращення екології 
регіону у межах реалізації програми „Екологічний марафон”  

 профілактики правопорушень у молодіжному середовищі шляхом організації 
діяльності громадського формування „Еколого-охоронний спеціалізований 
підрозділ „ПЕРУН” 

 реалізації програми інформаційного розвитку „СВАРОГ АЛЬЯНС”, мета якої 
надання молоді пільг на різні види послуг 

 організації корисного дозвілля молоді, надає благодійну допомогу, проводить 
семінари-тренінги з питань молодіжного лідерства та ефективного управління 
організацією 

Головна цінність Центру „СВАРОГ” –  це Люди з якими ми працюємо! 
 

Якщо ти: 
 

 Оптиміст 
 Веселий і дружній 
 Активний та кмітливий  
 Прагнеш бути корисним 
 Хочеш знайти місце в цьому світі 

 
Приходь до нас Волонтером! 

 
 http//www.svarogcenter.com.ua 
 e-mail: svarogcenter@mail.ru 
 tel. (061) 220 74 62, (097) 86168 06 
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Інформація про підприємство 

ТОВ «Аква Фонтана» є визнаним виробником і постачальником озонованої питної води 
високого очищення. Виробництво води найвищих питних кондицій здійснюється шляхом 
використання новітніх технологій водопідготовки на обладнанні імпортного виробництва. 

Питна вода під торговельною маркою «Аква Фонтана», розливається у 19-тилітрові 
полікарбонатні бутилі, півтора- і п’ятилітрові ПЕТ пляшки та поставляється на внутрішній 
ринок. В 2001 році підприємство стало одним з перших в Україні членом Міжнародної 
асоціації якості води, а в 2005 році – переможцем Всеукраїнського конкурсу якості продукції 
– «Сто кращих товарів Україні», дійсний член торгово-промислової палати. 

Інформація про продукцію 

Вода питна високого очищення «Аква Фонтана» виробляється згідно з Технічними 
умовами ТУ У 30241322.001-2000, що розроблені у відповідності до високих вимог щодо 
якості продукції. 

Технологія виробництва була створена таким чином, щоб мати продукт із чудовими 
споживчими властивостями і благотворним впливом на здоров'я людини. Застосування 
обладнання і технологій провідних світових виробників дозволяє проводити очищення води 
на молекулярному рівні без використання хімічних реагентів і фазових перетворень, що 
зберігає її природну структуру. Шестиступеневий процес водопідготовки завершується 
знезараженням очищеної води від патогенної мікрофлори і насиченням її киснем на 
озоногенераторній установці. Це гарантує споживачеві безпечність при вживанні такого 
продукту, навіть без термічної обробки, бездоганну якість і природний смак талої води. 

Завдяки цьому, ми отримуємо екологічно чистий і безпечний продукт щоденного 
вживання для дітей і дорослих. 

Продукція сертифікована в системі УкрСЕПРО. 
Реквізити: 
Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Аква Фонтана»  
Україна, 69034, м. Запоріжжя, 
вул. Билкіна, 1. 
Тел./факс (061) 213-04-95 
Тел./факс (061) 213-04-96 
E-mail: AquaFontana@mail.ru 

Генеральний директор В.Л. Гордон 
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«Аква Фонтана», ООО 
69034, г. Запорожье 
ул. Былкина, 1 
тел.: (061)213-55-75, 213-55-76 
 (061) 270-55-37, 270-55-39 
факс:  (061)213-04-96, 213-04-95 
E-mail: AquaFontana@mail.ru 
 
Компания «Аква Фонтана» является признанным региональным производителем и 

поставщиком питьевой озонированной воды. 
Производство воды наивысших питьевых кондиций начато в 1999 году и 

осуществляется с использованием новейших технологий водоподготовки, очистки, и 
обеззараживания на высоко технологичном оборудовании и компонентах импортного 
производства. Использование оборудования и технологий ведущих отечественных и 
мировых производителей, которое специально разработано для условий водопользования 
нашего региона, характеризующегося высоким уровнем загрязнения природных источников 
пресной воды, позволяет производить очистку воды на молекулярном уровне и, что особенно 
важно, без применения химических реагентов и материалов, а также без ее фазовых 
превращений, что дает возможность сохранять природную структуру воды и получать 
продукт с замечательными потребительскими свойствами, обладающего благотворным 
влиянием на здоровье человека. 

Шестиступенчатый процесс очистки и водоподготовки завершается обеззараживанием 
очищенной воды от патогенной микрофлоры и насыщением ее кислородом на 
озоногенераторной установке. Это гарантирует потребителю безопасность при употреблении 
такого продукта, даже без термической обработки, безупречное качество, природный вкус и 
свежесть чистой родниковой воды. 

Достигнутые компанией показатели качества продукции и организации производства 
отвечают требованиям Всемирной организации здравоохранения и Международной 
ассоциации качества воды, членом которой компания «Аква Фонтана» стала в 2001 году, – 
одной из первых в Украине. Продукция, которая производится под торговой маркой, «Аква 
Фонтана» – Победитель престижнейшего Государственного конкурса «Всеукраинского 
конкурса качества продукции – «Сто лучших товаров Украины» в 2005 году. 

Питьевую озонированную воду под торговой маркой «Аква Фонтана», 
зарегистрированной в 2002 году, производят и разливают в г. Запорожье в полутора- и 
пятилитровые ПЭТ бутылки, а также в пятигаллонные (девятнадцатилитровые) 
поликарбонатные бутыли. 

Доставка продукции по городу осуществляется автотранспортом компании бесплатно, 
в удобное для потребителей время шесть дней в неделю. 

Для удобства пользования девятнадцатилитровыми бутылями компания предлагает 
водные аксессуары (кулер, диспенсер, помпа) отечественного и импортного производства на 
любой вкус, для любого интерьера. 

Узкая специализация, высокотехнологичное оборудование, постоянный контроль за 
соблюдением технологической дисциплины и стандартов гарантируют безупречное качество 
воды торговой марки «Аква Фонтана». 
Сертифицированная озонированная вода высокой очистки торговой марки «Аква Фонтана» 
– путь к здоровью и долголетию! 
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